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на МБАЛ “Св. Анна” - гр. Варна: 

НАШАТА КЛИНИКА Е ИСТИНСКИ ОАЗИС 
НА ДОБРИ ПРАКТИКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 
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Милка Василева, 
Председател на УС на БАПЗГ:  

НИЕ ВЯРВАМЕ, ЧЕ ЗДРАВЕТО Е ЧОВЕШКО ПРАВО  
И СМЕ РЕШЕНИ ДА БЪДЕМ ЛИДЕРИ В ОСИГУРЯВАНЕТО МУ 

 
 

    ТЕМА НА БРОЯ 

    ПРОФЕСИЯ “РЕХАБИЛИТАТОР” 
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ОТ ЛЕЧЕБНИЯ ПРОЦЕС 
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ЧЕТВЪРТИ СЕМИНАР ЗА РЕДКИТЕ БОЛЕСТИ В РУ “АНГЕЛ КЪНЧЕВ” 

 
   
     
      
       
      

    32 - 36 

 
 
  



3  

ЗДРАВНИ ГРИЖИ, брой 4 /2018 

СЪДЪРЖАНИЕ: 
 
 
 
 

КОНФЕРЕНЦИЯ 
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Адвокат по медицинско право:  
НОРМАТИВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА  
АКУШЕРСКА ПРАКТИКА В БЪЛГАРИЯ (статия от сп. “Здравни грижи”) 
 

Маргарита Котева,  
Ръководител на Сектор “Домашни грижи” в БЧК:  
МИЛОСЪРДИЕТО КАТО ПРИЗВАНИЕ - МЕДАЛЪТ НА ИМЕТО  
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НАУКА 
ШВЕЙЦАРСКИ УЧЕНИ РАЗРАБОТИХА ПЕРСОНАЛИЗИРАНА  
ВАКСИНА СРЕЩУ РАК  
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ДОБРИ ДЕЛА 
МЛАДЕЖИ ДАРИХА НОВ АПАРАТ ЗА МАЛКИТЕ ПАЦИЕНТИ  
В УМБАЛ “СВЕТИ ГЕОРГИ”  
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НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ 
УВЕЛИЧАВАТ ТАКСИТЕ В МЕДИЦИНСКИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ 
В ПЛОВДИВ И ПЛЕВЕН  
 

БЪЛГАРИЯ СЕ ПРИСЪЕДИНИ КЪМ ИНИЦИАТОРИТЕ НА 
ПРОЕКТА “СЪЮЗ ЗА МИЛИОН ЕВРОПЕЙСКИ ГЕНОМИ”  
 

ЗАТЯГАТ КОНТРОЛА ЗА ВЪТРЕБОЛНИЧНИТЕ ИНФЕКЦИИ 
 

БЪЛГАРИЯ Е НА ПОСЛЕДНО МЯСТО ПО КОНСУМАЦИЯ  
НА ПЕНИЦИЛИН 
 

и други новини  
 

 
 
 
 
 
 
 

  
   

    77 - 88 

 

  НОВИНИ ОТ ЕС  
 Европейската комисия препоръчва: 
 ДЕЦАТА ДА СЕ ВАКСИНИРАТ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА  
 ИЛИ В УЧИЛИЩЕ  
  

  ВСЕКИ ЧЕТВЪРТИ ЕВРОПЕЕЦ Е ИМАЛ ДЪЛГОТРАЙНИ 
 ПРОБЛЕМИ СЪС ЗДРАВЕТО    
  

  ГОТВЯТ ДИРЕКТИВА ЗА ПРЕМАХВАНЕТО НА ДВОЙНИЯ  
СТАНДАРТ ПРИ ХРАНИТЕ 
  

 и други новини  
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НОВИНИ ОТ СВЕТА 

СЗО И УНИЦЕФ ИЗДАДОХА НОВО РЪКОВОДСТВО 
С 10 ПРЕПОРЪКИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА КЪРМЕНЕТО  
  

СЗО апелира: 
ДО 2030 Г. ДА НАМАЛИМ С 33% ПРЕЖДЕВРЕМЕННАТА  
СМЪРТ ОТ ХРОНИЧНИ НЕЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ  
 

и други новини  

 
    
      
        

    

    93 - 96 

 

ХИТРИНКИ ЗА ЗДРАВЕ 

ТАЙНИТЕ НА ЯПОНИЯ ЗА ДЪЛЪГ И ЩАСТЛИВ ЖИВОТ 

 
 
        
            

    97 - 99 

 
         

 

СВЕТЪТ Е ОЦЕЛЯЛ, ЗАЩОТО СЕ Е СМЯЛ 
ВИЦОВЕ  

 
 
    
 

     
    100 

 

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ 
КУРСОВЕ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ 

 
        
      

        101 
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   АБОНАМЕНТ 

 

 

 
 

                АБОНАМЕНТНА КАМПАНИЯ 
    ЗА СПИСАНИЕ "ЗДРАВНИ ГРИЖИ" 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Абонаментната кампания за 2018 г.  
се извършва, както следва:  

 
"БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД 

От първо до 15-то число на текущия месец  
(краен срок 15 март 2018) 

и 
Фирма "ДОБИ ПРЕС" ЕООД 

(продължава целогодишно, за справка - тел. 02 963 30 82) 
  

       Каталожният номер на сп. "Здравни грижи" е 1332 
  

Годишен абонамент - 18.00 лв. 
Абонаментът за списанието носи  

15 кредитни точки 
  

 Внимание:  
Съхранявайте документа, удостоверяващ Вашия  
личен абонамент. Представете негово копие в 

РК на БАПЗГ за да бъдат регистрирани кредитните точки  
в Националния регистър на БАПЗГ.  
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   ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ 

 

 

 

 
  1. Разпознаване на симптомите на насилие – I част                                          10 кредитни точки 
 
2. Разпознаване на симптомите на насилие – II част                                         12 кредитни точки 
 
3. Наставничество в сестринството                                                                      13 кредитни точки 
 
4. Дигитални технологии в образната диагностика                                             8 кредитни точки 
 
5. Промоция на здраве. Здравно образование.                                                  24 кредитни точки 
 
6. Конфликти в здравеопазването                                                                        14 кредитни точки 
 
7. Управление на човешките ресурси в здравните грижи                                 17 кредитни точки 
 
8. Оценка на качеството на здравните услуги - подходи, методи и техники 14 кредитни точки 
 
9. Организиране и управление на процеса на възпитание в ранна                16 кредитни точки 
детска възраст 
 
10. Сестрински грижи при трасмисивни (вектор-преносими) инфекции       15 кредитни точки 
 
11. Профилактика на рака на маточната шийка – роля на акушерката           16 кредитни точки 

 
 
   КУРСОВЕ ЗА ДИСТАНЦИОННО ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ НА БАПЗГ 
                                 
                                        
                                
 
 
 
 
 
 
 
                    

                                                                               

www.learning.nursing-bg.com 
 
 

 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 
 

Провеждане на курсовете: Целогодишно 
Начало на курс: Всяко 15-то число на месеца 
Продължителност на обучението: 15 дни 
Срокове за записване: Регистрацията в платформата и заплащането за курса се правят  
най-малко 5 дни преди началото на курса. 
При необходимост от допълнителна информация: Свържете се с нашите курсови 
администратори на тел: 02/915 69 15, 0886 196 991, 0888 011 868. 
Е-mail: cpo.bapzg@gmail.com 
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   ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ 
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        Административни мерки 
 
Преминаването към дуално обучение е подхо-
дяща среда за последващи съвместни усилия на 
БАПЗГ и европейските организации на аку-
шерките и медицинските сестри за оказване 
на натиск върху административните органи 
в България. Визирам по-конкретно Министер-
ство на здравеопазването и Министерство на 
образованието и науката, в чиито правомо-
щия са механизмите за промяна на условията 
за упражняване на професиите медицинска 
сестра и акушерка. Ефективно би било след 
съответното сертифициране работата на 
тези специалисти да протича самостоятелно 
при осигурени консултации от екип за риско-
во акушерство в съответното лечебно заведе-
ние.  
 

 

 
 
 

Здравейте скъпи приятели, 
 

В навечерието на  5-ти май – Международ-
ния ден на акушерката и 12-ти май – Меж-
дународния ден на сестринството, пред нас 
стои дилемата: съгласни ли сме да продъл-
жаваме да живеем и работим така, както 
досега или искаме да направим промяна; 
ще застанем ли в подкрепа на колегите ни 
от болниците в критично състояние или 
ще се надяваме, че това няма да се случи и 
при нас; ще се спотайваме ли, ако случайно 
някъде са постигнати нивата на заплати от 
Колективния трудов договор, или ще се бо-
рим заедно с колегите си, които са на ми-
нимална заплата? Това са болезнени въпро-
си, на които ще си отговори всеки сам, съ-
образно собствените си разбирания и съ-
вест.  
 

Дълго чакахме да постигнем по-добри зап-
лати и условия на труд  чрез упорити и ак-
тивни участия в срещи с управляващите, 
но не успяхме да ги убедим, че съсловието 
на професионалистите по здравни грижи е 
на изчезване и това не е само наш проблем, 
а държавнически. Докладите на Европейс-
ката комисия потвърждават това наше ста-
новище.  За последните 20 години Бълга-
рия е загубила 30 000 медицински сестри и 
3000 акушерки.  
 

Ние сме убедени, че трябва спешна промя-
на! Заедно с колегите ни от целия свят се 
включихме в глобалната кампанията 
„Здравните грижи сега“, за да ни има и ут-
ре!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Нашите цели са високохуманни! Ние сме 
ключов фактор за осигуряване на „Здраве 
за всички в XXI век“ и няма повече да тър-
пим нашата професия да бъде подценява-
на и унизявана!  
 

Ние вярваме, че здравето е човешко право 
и сме решени да бъдем лидери в осигуря-
ването му чрез сериозен натиск върху по-
литиците, от които зависи развитието на 
здравната система и благополучието на 
всяко общество.  
 

Ние сме най-близо до хората и няма да поз-
волим нашия висок професионализъм да 
бъде обезценен поради неразбиране, неу-
важение и недалновидна политика.  

 

   
            

           Милка Василева, 
    Председател на УС на БАПЗГ: 

    НИЕ ВЯРВАМЕ, ЧЕ ЗДРАВЕТО Е ЧОВЕШКО ПРАВО  
   И СМЕ РЕШЕНИ ДА БЪДЕМ ЛИДЕРИ В ОСИГУРЯВАНЕТО МУ 

  АКТУАЛНО 

                 
                                     БР ОЙ 4            ГОДИНА 9                2018 г.               БАПЗ Г            
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        Административни мерки 
 
Преминаването към дуално обучение е подхо-
дяща среда за последващи съвместни усилия на 
БАПЗГ и европейските организации на аку-
шерките и медицинските сестри за оказване 
на натиск върху административните органи 
в България. Визирам по-конкретно Министер-
ство на здравеопазването и Министерство на 
образованието и науката, в чиито правомо-
щия са механизмите за промяна на условията 
за упражняване на професиите медицинска 
сестра и акушерка. Ефективно би било след 
съответното сертифициране работата на 
тези специалисти да протича самостоятелно 
при осигурени консултации от екип за риско-
во акушерство в съответното лечебно заведе-
ние.  
 

 

 
 
 
 

Затова нека заедно на 12-ти май да 
заявим смело нашите искания на 
площада, да защитим себе си, но и 
обществото, което е инвестирало в нас и 
очаква добра грижа! Ние искаме: 
стартова заплата, равна на 3 минимални 
заплати за страната; нов модел на фи-
нансиране на здравеопазването и нова 
кадрова политика; участие на държавата 
в продължаващото обучение през целия 
професионален път; по-добри условия на 
труд. Нашият глас води към по-добър 
живот в нашата страна! Ние трябва да осигурим бъдеще за професиите си и за младите, 
за да ни има и утре! 
 

Очаквам Ви на 12-ти май 2018 г. на площад „Независимост“ в София от 11:00 ч. Заедно 
можем повече!     
 
 

  АКТУАЛНО 

                 
                                     БР ОЙ 4            ГОДИНА 9                2018 г.               БАПЗ Г            
 

 

 

 

Членовете на Eвропейската федерация на сестринските асоциации (European Federation 
of Nurses Associations - IFN), които взеха участие  в 107-ата Генерална асамблея  на 
Федерацията (12-13 април 2018 г., Брюксел) изразиха своята подкрепа за справедливите 
искания на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ).  
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Специалността "Медицинска рехабилитация и ерго-
терапия" бе разкрита в Медицинския факултет на 
Софийски университет "Св. Климент Охридски" за 
учебната 20011/2012 година. Програмата е направе- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
на така, че да осигури стабилна теоретическа и 
практическа подготовка за работа с пациенти, които 
се нуждаят от процедури и терапия, които да под-
помогнат техните физически, когнитивни,  сензор-
ни, речеви, социални и други умения в краткосро-
чен и дългосрочен план. Специалистите по рехаби-
литация и ерготерапия осъществяват функционал-
но-диагностична, профилактична, лечебна и реха-
билитационна дейност в различни лечебни звена и 
центрове, които предлагат такива услуги. Те рабо-
тят активно с пациентите и техните семейства при 
разработването и реализирането на индивидуални 
терапевтични и рехабилитационни програми. Спо-
ред експерти специалистите по медицинска рехаби-
литация и ерготерапия ще стават все по-активни в 
инициативи за промоция на здравословен начин на 
живот и подходящи спортни занимания за всички 
възрасти.  
 
Студентите от всички курсове в Специалност "Ме-
дицинска рехабилитация и ерготерапия" имат лек-
ции и упражнения в Университетска болница 
"Лозенец", която е учебна база. Малка част от тях 
имат занимания и във ВМА.   

 ТЕМА НА БРОЯ  

                 
                                     БР ОЙ 4            ГОДИНА 9                2018 г.               БАПЗ Г            
 
  БРОЙ 12               ГОДИНА  7                2016  г.               БАПЗ Г           

 

 

 
 
                                        ПРОФЕСИЯ "РЕХАБИЛИТАТОР"  
 

 
 

В днешно време технологиите и икономиката 
се развиват така бързо, че се появява нуждата 
от нови професии, а други изчезват. Професии-
те на специалистите по здравни грижи обаче 
стават все по-необходими. Една от тях, която 
набира все по-голяма популярност е професия-
та на рехабилитатора. Затова в този брой ре-
шихме да Ви разкажем за подготовката на тези 
кадри в Медицинския факултет на Софийския 
университет "Св. Климент Охридски" и да Ви 
запознаем със специалисти по рехабилитация 
от Отделението по физикална и рехабили-
тационна медицина в  Университетска болни-
ца "Лозенец", които са ангажирани с теорети-
ческата и практическата подготовка на 
бъдещите рехабилитатори.   
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Третокурсници слушат с огромен интерес всичко, 
което им обяснява доц. д-р Искра Такева,  началник 
на Отделението по физикална и рехабилитационна 
терапия в Университетска болница "Лозенец". По 
време на практическото упражнение за терапията с 
магнити и лазертерапията специалистката обяснява 
кои болести и състояния се повлияват добре с тези 
терапии, както и в кои случаи те са противопоказни.  
 
Студентите научават много конкретни неща за 
приложението на естествените и изкуствените 
магнити в долекуването и рехабилитацията. 
Бъдещите специалисти разбират, че именно про-
менливото магнитно поле позволява магнитите да се 
използват във физиотерапията, както и къде и по 
колко време да се поставят магнитите, за да носят 
здравни ползи. Налага им се да научат и как се 
измерва магнитното поле, как да задават на апарата 
силата на импулсите и паузите между тях, с 
помощта на които ще лекуват.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Групата се оживява, когато идва ред на лазерите. Те 
биват доста видове според активната среда - твърда, 
течна или разнообразна. Оказва се, че методите за 
лечебно използване на лазерния лъч са много - той 
може да бъде фокусиран, разфокусиран, с него мо-
же да се прави лазерна пунктура или сканиращо 
облъчване. Лазерите са подходящи за заболявания 
на нервната система (плексити, радикулити, диско-
патии и др.), кожни заболявания (дерматити, бавно 
зарастващи рани, декубитални рани, рани при диа-
бетици и др.), УНГ болести (синуити, ринити) и др. 
Лазерът се използва за регенериране на тъканите, 
има и противоболково и противовъзпалително въз-
действие, обяснява доц. Такева. Той се прилага с оп-
ределено времетраене върху специални акупунк-
турни точки по тялото.   
 
Важно е да се знае и през какъв период от време се 
правят лечебните сеанси и колко дълго трябва да 
продължат. Важно е да знаят и какви са противопо-
казанията - лазерният лъч не е подходящ за лече-  
 

 ТЕМА НА БРОЯ  

                 
                                     БР ОЙ 4            ГОДИНА 9                2018 г.               БАПЗ Г            
 
  БРОЙ 12               ГОДИНА  7                2016  г.               БАПЗ Г           

 

 

 

Доц. д-р Искра Такева (втората от дясно наляво) със студенти по време на практи-
ческо занимание.  
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ние на злокачествени новообразувания,  инфекциоз-
ни болести, кръвни, сърдечно-съдови и белодробни 
заболявания, при бременност и декомпенсиран заха-
рен диабет.  
 
Отговорностите пред бъдещите специалисти по ре-
хабилитация и ерготерапия са големи затова и тях-
ната преподавателка отговаря с търпение и изчерпа-
телност на всеки поставен въпрос. Студентите полу-
чават още по-богата информация по темата по вре-
ме на лекцията. Оказва се, че магнитите имат изклю-
чително голямо въздействие върху човешкия орга- 
низъм: върху вътрешната струк-
тура на клетките и клетъчната 
пропускливост, увеличават ско-
ростта на биологичните реакции, 
взаимодействат със свободните 
радикали, спомагат за регенера-
ция на тъканите, имат антикуагу-
лантен ефект и др.  
 
Доказано е, че магнитотерапията 
е много подходяща за болести на 
дихателната, нервната  и опорно-
двигателната система, прилага се 
също в гинекологията и урологи-
ята.  Тази терапия обаче не е под-
ходяща за хора с пейсмейкър. 

 

 

Лазертерапията също има широко приложение, на-
учават студентите. Нискочестотните лазери напри-
мер имат широк спектър на въздействие: противо-
възпалително, аналгетично, регенеративно, съдо-
разширяващо, като стимулатор на имунната систе-
ма, противомикробен ефект.  Освен с тънкости по 
работата с лазерни апарати студентите научават и 
колко важно е да спазват условията за безопасен 
труд, за да бъде защитено здравето им.              
Четвъртокурсниците имат възможност да прилагат 
придобитите знания и умения като работят с паци-
енти от различни отделения.   

 
 

 

 ТЕМА НА БРОЯ  

                 
                                     БР ОЙ 4            ГОДИНА 9                2018 г.               БАПЗ Г            
 
  БРОЙ 12               ГОДИНА  7                2016  г.               БАПЗ Г           

 

 

 

Доц. д-р Искра Такева   

 

Студенти от Първи курс правят практическо упра-
жнение как се използват патериците.    



14  

ЗДРАВНИ ГРИЖИ, брой 4 /2018 

 

  
 

 

 

 ТЕМА НА БРОЯ  
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Даниела Петкова, 

Старши рехабилитатор в Университетска болница "Лозенец": 
НЕОБХОДИМИ СМЕ НА ВСЯКА СТЪПКА  

ОТ ЛЕЧЕБНИЯ ПРОЦЕС 

 

  
Даниела Петкова има 30-годишен стаж като рехабилитатор.  
Работи в Отделението по физикална и рехабилитационна ме-
дицина в УБ "Лозенец" от 2012 г., а от 2014 г. е старши реха-
билитатор. Тя води практически упражнения на студенти по 
рехабилитация и ерготерапия от Медицинския факултет на 
СУ "Св. Кл. Охридски".  
Притежава дипломи за рехабилитатор (Медицински колеж 
"Йорданка Филаретова" - София) в и за "Управление на 
здравните грижи" (ФОЗ, МУ- София). Тя е и лицензиран СПА 
терапевт.   
В началото на професионалния си път започва работа в Чет-
върта градска болница в София, където работи 17 г. Слез зак-
риване на отделението там известно време работи в частни 
центрове. Най-много обаче ѝ харесва работата в болница, за-
това е щастлива на предоставената й възможност да работи с 
пациенти и обучава студенти  в УБ "Лозенец". 
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- Старши рехабилитатор Петкова, защо избрахте 
да посветите силите си на тази професия? 

 
- Имах желание да уча медицина, защото майка ми е 
лекар. Не успях обаче от първия път да вляза в уни-
верситета - конкуренцията беше много голяма. Ре-
ших да се насоча към рехабилитацията, защото ми 
допада, че използва  безлекарствени методи за възс-
тановяване на пациентите. Помня, че майка ми ме 
заведе в един салон по лечебна физкултура, за да 
добия представа за тази дейност. Това, което видях 
тогава ми се стори много интересно. Така е и до 
днес - работата ми е много разнообразна, а ние с  
моите колеги сме поливалентни - прилагаме физио-
терапия, масаж, лечебна физкултура и ред други 
техники, които помагат на нашите пациенти да се 
възстановят по-бързо и да се чувстват добре. Съче-
танието на тези дейности дава перфектни резулта-
ти.  

Преди малко в отделението дойде пациент, на кого-
то преди 2 години приложихме програма за рехаби-
литация  за възстановяване на коленната става - бе-
ше претърпял операция заради разкъсани връзки. 
Сега се нуждае от рехабилитация след прекаран 
инсулт. Имаме и много пациенти с дискови хернии, 
които разчитат на нашия професионализъм. Имах-
ме случай, при който състоянието на една жена с 
дискова херния се беше влошило критично, след 
като тя се бе доверила на някакъв ексрасенс.   

 
- Вие помагате не само на оперирани пациенти, но и 
на такива, които могат да избегнат оперативна 
интервенция. 

 
- Така е. В някои случаи действително, ако се вземат 
навременни и адекватни мерки състоянието на па-
циента се подобрява и не се налага той да бъде опе-
риран. Бих искала да кажа, че в нашето отделение 
правим различни процедури и на пациенти, на ко-
ито предстои хирургическа интервенция с цел да 
подготвим тяхната мускулатура, което е важно как-
то за операцията, така и за следоперативното възс-
тановяване. Предоперативната и следоперативната 
рехабилитация са част от нашите основни ангажи-
менти. Долекуващият етап, в който ние сме главни 
действащи лица, е изключително важен, за да може 
пациентът да се върне по най-бързия и пълноценен 
начин към своето ежедневие.  

 
- Според Вас ще започне ли рехабилитацията да се 
прилага по-широко за ранно откриване на болес-
тите? 

 
- Да, все повече се набляга именно на профилакти-
ката и превенцията. Рехабилитацията се развива, 
расте и интересът на хората към нея. Преди време 
много широко се прилагаха топлинните процедури, 
докато сега се набляга на процедурите с охлаждане,  
криотерапията. Ако се вземат навременни мерки 
при дискова херния например, може да се избегне 
операция. При леки парези на седалищния нерв 
много често с помощта на стимулация, масаж, реха-
билитация успяваме да подобрим състоянието на 
пациента, т.е. с консервативен начин успяваме да му 
осигурим добро качество на живот. Важно е обаче и 
пациентите да бъдат отговорни към здравето си. 
След като веднъж са стабилизирани, добре е да ид-
ват за процедури през определен период от време - 
обикновено през пролетта и есента, когато е важно 
да се направи безболезнен преход от един сезон към 
друг.  
 
- Кои други заболявания се повлияват добре от ре-
хабилитационни процедури?  
 
- Артрит, плексит, шипове... Знаете, че при шипове-
те лечение няма, но процедурите помагат да се под-
държа добро състояние, избягва се сериозно възпа-
ление на нерва и инвалидизацията.  
 
- Предполагам, че Ви търсят и много млади хора, 
които получават проблеми с гърба заради обезд-
вижване при работа на компютър.  
 
- Да, наистина ни търсят и ние им помагаме. Показ-
ваме им и упражнения, които да правят в ежедневи-
ето си, за да нямат проблеми в бъдеще. В нашето 
отделение работим и с пациенти за превенция на 
риносинузити. Разполагаме с апаратура за микро-
вълнова терапия при ечемици.        
 
- Вие водите упражнения на студенти. Преди мал-
ко говорих с три момичета - две от тях споделиха, 
че имат намерение да работят в чужбина. Дадох 
им за пример големия български възрожденец Петър 
Берон, който напуска кариерата си на учен във 
Франция, за да дойде в родината си и да направи 
Рибния буквар. 
 
- Много от старите професори са специализирали в 
чужбина, но после да се върнали в България и всич-
ките си сили и знания са отдали за своя народ. За 
съжаление днешните млади са по-комерсиално нас-
троени. Старая се да им покажа всичко, което знам, 
защото в нашата професия има много тънкости. На-

 ТЕМА НА БРОЯ  
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дявам се, все повече от тях ще намират основания 
да работят тук и да се чувстват добре.  
 
- Посещават ли студентите редовно упражнения-
та? 
 
- Да, много са старателни. Ние преподавателите 
стриктно проверяваме всяка група.     
 
- Чувала съм, че в някои болници в чужбина самите 
медицински екипи се възползват от рехабилитаци-
онни процедури, за да се възстановят от стреса и 
умората. 
 
- Да, случва се наши колеги да ни търсят за проце-
дури, след като са се консултирали с личния си ле-
кар и са взели направление от него. Нашата дейност 
е много стриктна - ние отчитаме всяка процедурна 
единица.  
 
- Доволни ли са колегите Ви? 
 
- Казват, че имаме златни ръце и това е много при-
ятно за нас. Професията ни е доста трудна и амор-
тизираща, изисква много сили, търпение и физи-
ческа издръжливост. В някои случаи си помагаме с 
колегите за преместването на даден пациент, въпре-
ки че имаме и специален апарат за това.   
 
- А Вие ползвате ли рехабилитационни процедури 
или сте като обущаря, който от много работа 
ходи със скъсани обувки? 

 
 
-  Като обущаря съм за съжаление, заради 
многото ангажименти. Понякога обаче си 
помагаме с колегите, за да се извадим от 
критично състояние. Важно е на сме на 
линия, тъй като потокът от пациенти е 
голям.   
  
- От няколко години у нас все по-голяма 
популярност добива т. нар. офис масаж.  
 
-  Такъв масаж се прилага на работното 
място в рамките на 15-20 минути. Прави 
се масаж на шията, раменете, лопатката. 
Включват се и няколко леки упражнения, 
съчетани  с дихателна техника. Чувала 
съм от наши студенти, че ходят по фир-
ми, които ползват такива услуги.       

 
 
- Според Вас какво трябва да се промени в нашето 
здравеопазване, за да се чувстват по-добре меди-
ците у нас? 
 
- Разбира се, финансовият стимул е важен. Когато 
човек си покрива нуждите е спокоен, работи по-
добре и дава повече от себе си. Много важно е спе-
циалистите по здравни грижи да имат време за об-
щуване с пациента. Когато спечелиш доверието на 
болния, той съдейства активно и резултатите от 
терапията са по-добри.   
 
- Споделят ли пациентите с Вас, своите болки и 
притеснения? 
 
- Много често, така че се налага да бъдем и психоте-
рапевти.  
 
- А сещат ли се да Ви благодарят за положените 
грижи? 
 
- Много от пациентите, когато си стъпят на краката, 
ни благодарят и това е най-голямата награда! 
 
- Вярвате ли, че рехабилитацията е лечебният 
ключ на бъдещето? 
 
- Да, рехабилитационните процедури намират все 
по-голямо приложение. Ние сме необходими на 
всяка стъпка от лечебния процес. Освен в отделени-
ето, помагаме и на лежащо болни в различни кли-
ники на болницата.   

 ТЕМА НА БРОЯ  

                 
                                     БР ОЙ 4            ГОДИНА 9                2018 г.               БАПЗ Г            
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-  

Вие сте толкова млада, а вече имате няколко дип-
ломи. Защо избрахте точно тези специалности? 
 
- Баба ми е фармацевт, имам и първи братовчеди - 
стоматолог и лекар. Но всъщност се запалих по ме-
дицината в шести клас от учителката ми по биоло-
гия.  
 
- Не Ви ли плашат трудностите и големите отго-
ворности, които ще се изпречват пред Вас? 
 
- Преди да започна да уча рехабилитация и ерготе-
рапия учих една година ветеринарна медицина в 
Стара Загора. Но си дадох сметка, че бих искала да 
помагам на хората. Отговорността наистина е голя-
ма, защото от нас зависи бързото и ефективно възс-
тановяване на пациентите, връщането им към нор-
малния ритъм на живот, избягването на инвалиди-
зация.  
 
- Вие работите в болница "Лозенец" вече 6 години. 
Има ли добра колаборация между поколенията? 
 
- Да, болницата има добри традиции в това отноше-
ние и младите специалисти се чувстват добре тук. 
Аз се радвам, че намерих точното си място и съм 
много щастлива, че съм част от екипа на отделение-
то!   
 
- Не Ви ли е минавало през ума да си потърсите къс-
мета си в чужбина? 
 
- Когато взех дипломата си мислих по този въпрос, 
но ме възпряха неизвестността и желанието да бъда 
със семейството си. Не можем всички да бягаме на-
вън... 
 
- Какви трудности срещате в работата си? 
 
- Харесва ми, че в моята практика не се налага да 
прилагам агресивни методи. Мануалната терапия 
обаче изисква много усилия, за които много от па-
циентите не си дават сметка. Някои смятат, че сме 
просто едни масажисти, но мануалната терапия е 
много повече от обикновен масаж.   

 ТЕМА НА БРОЯ  

                 
                                     БР ОЙ 4            ГОДИНА 9                2018 г.               БАПЗ Г            
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Теодора Радева, 

Рехабилитатор в Университетска болница "Лозенец": 
РАДВАМ СЕ, ЧЕ СИ НАМЕРИХ ТОЧНОТО МЯСТО  

 

  
Теодора Радева е от първия випуск за бака-
лаври по медицинска рехабилитация и ерго-
терапия в Медицинския факултет на СУ 
"Св. Кл. Охридски" . Тя притежава и  магис-
търски диплом по същата специалност от 
Медицински университет - София. Магис-
тър е и по логопедия. Има 6-годишен трудов 
стаж в Отделението по физикална и реха-
билитанионна медицина на УБ "Лозенец". 
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-  Какво е отношението Ви към изискването специа-
листите по здравни грижи да учат през целия жи-
вот? 
 
-  Да, смятам, че това е нужно, защото медицината се 
развива с много бързи темпове. Впрочем това важи 
за специалистите от всички области, които би тряб-
вало непрекъснато да обогатяват знанията си.  
 
- Как Ви възприемат студентите? 
 
- Не само като преподавател, но и като приятел. Това 
има своята добра страна, защото споделят с мен раз-
лични неща - какво им харесва в обучението, какво 
ги притеснява... 
 
- Значи имате добра обратна връзка.  
 
- Да. Много е приятно, че имам възможност да рабо-
тя с млади хора.    
 
- За какво мечтаете? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- Бих искала преди всичко да съм здрава, всичко ос-
танало се постига. Когато човек работи в среда, къ-
дето има болни и страдащи хора, започва да си дава 
по-ясна сметка за ценността на здравето.       
 
- Имате ли време за любими занимания? 
 
- Напоследък ходя на народни танци, които ме за-
реждат с много положителни емоции. По мои наб-
людения все повече българи проявяват интерес към 
фолклора. Обичам да се занимавам и с моя домашен 
любимец - едно зайче.  
 
- Колко необичайно! Има ли си име?  
 
- Да,  Оризчо. Кръстих го така, защото е шарено ка-
то оризче.  
 
-  Интелигентно ли е? 
 
- За зайче е изключително възпитано и доста умно. 
И ми дава много, много любов...    
 

 ТЕМА НА БРОЯ  

                 
                                     БР ОЙ 4            ГОДИНА 9                2018 г.               БАПЗ Г            
 
  БРОЙ 12               ГОДИНА  7                2016  г.               БАПЗ Г           

 

 



19  

ЗДРАВНИ ГРИЖИ, брой 4 /2018 

   ИНТЕРВЮ 

                 
                                     БР ОЙ 4            ГОДИНА 9                2018 г.                БАПЗ Г           
 
 

 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Здравейте старша сестра Колева, вече 40 години 
Вие работите като медицинска сестра в 
Отделението по детска хирургия в МБАЛ "Света 
Анна" - гр. Варна. Каква беше причината да 
изберете тази трудна и високохуманна професия и 
как се отнасяте днес към избора, който сте 
направили преди четири десетиления?  
 
Причината да избера тази трудна и високохуманна 
професия сигурно се крие в моето детство. Тъй като 
бях често боледуващо дете, научих много за работа-
та на лекарите и медицинските сестри. А в гимнази-
ята любовта ми към биологията определи оконча-
телно моя професионален път. Изборът, който нап-
равих в младостта си, ме крепи и днес. С право мога 
да кажа, без да е пресилено, че моята професия се  
превърна в любимо занимание. Никога не съм съжа- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

лявала за избора си, дори и в днешните трудни вре-
мена. Гордея се, че отдавам всичките си сили и уме-
ния да помагам на хирургичноболните деца да озд-
равеят по-скоро. 
 
- Кои от Вашите учители - в училище, в универ-
ситета, в професията и в живота - са оказали най-
силно влияние върху Вашето развитие като човек 
и професионалист? 
 
- Моите учители в училище, в университета и по-
късно в професионален план посяха това зрънце 
любов в душата ми, което е живо и днес. Никога 
няма да забравя моите преподаватели по практика 
Симеонова и Стойкова, а по-късно и завеждащия 
отделение д-р Славчев, които ни учеха с огромно 
търпение. Те предадоха на нас по-младите своя 

 
 
 

Стефка Колева е родена на 14.03.1958 г. През 
1978 г. завършва Полувисшия медицински инс-
титут “Д-р Ненчо Николаев” в град Варна със 
специалност “Медицинска сестра”. След дип-
ломирането си започва работа в Клиниката по 
детска хирургия в Окръжната болница – сега 
МБАЛ “Света Анна – Варна” АД, където рабо-
ти и до днес. Преди 18 години, след спечелен 
конкурс, е назначена за старша медицинска сес-
тра. Завършила е ОКС “Бакалавър” и 
“Магистър” по специалност “Управление на 
здравните грижи”. Носител е на наградата 
“Професионалист на годината” на Регионална 
колегия на БАПЗГ – Варна в категория 
“Ръководител по здравни грижи”. Непрекъсна-
то повишава своята компетентност и квали-
фикация чрез различни форми на продължава-
що обучение и научни форуми, организирани 
от БАПЗГ.  

 
 
 

Стефка Колева, 
Старша сестра в Клиниката по детска хирургия  

на МБАЛ "Св. Анна" - Варна: 
НАШАТА КЛИНИКА Е ИСТИНСКИ ОАЗИС  

НА ДОБРИ ПРАКТИКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 
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опит, любов и всеотдайност към 
работата, които са особено нужни за 
добрия изход при лечението на децата. 
 
- С какво си спомняте Вашия първи 
работен ден и защо останахте в същия 
град и същата болница през целия си 
трудов стаж?  
 
- Вълнувам се и сега, когато си спомня 
моя първи работен ден! Още  тогава 
разбрах, че ще ми трябва много време 
да придобия всички необходими 
умения,  за да стана добър 
професионалист.  
 
- Как приема семейството Ви необхо-
димостта често да отсъствате от дома 
заради дежурства през нощта и по 
празници?  
 
- Имах щастието да свържа живота си с 
един прекрасен мъж, който и досега – 
вече толкова много години - ме подкре-
пя и цени, както в семейството, така и в 
професионален аспект. За нашата нап-
регната работа това е от съществено 
значение, защото ако няма разбиране 
от страна на семейството, не можеш да 
се изградиш като специалист. Това е 
професия, с която живееш и след края 
на работния ден... 
 
- Много хора свързват професията на медицин-
ската сестра с манипулации, измерване на кръвно 
налягане и раздаване на лекарства. Какво 
всъщност трябва да знаят хората за  медицинските 
сестри, работещи с болни деца?     
 
- Работата с деца е особено отговорна, свързана с 
много емоции и изисква  огромно търпение. Детето 
не може да бъде излъгано. То разпознава безпо-
грешно кога си добронамерен към него – само добра 
дума и усмивка са нужни, за да го спечелиш. Това не 
се постига лесно, но трябва да направим така, че 
детето да ни се довери! 
 
- Във Вашата клиника се лекуват пациенти от 0 до 
18 години не само от Варна, но и от Добрич, 
Шумен, Омуртаг, Търговище, както и от по-
далечни градове. Защо според Вас родителите на 
тези деца се доверяват на Вашия екип?  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 

Така е, в нашата клиника се лекуват пациенти от 
цяла Североизточна България, тъй като в местните 
болници не съществуват обособени детски 
хирургични отделения и няма подготвени 
специалисти за оказване на такава тясно специа-
лизирана медицинска помощ. При нас постъпват и 
усложнени случаи за реоперации и лечение.  Освен 
деца с хирургични заболявания, при нас се приемат 
и оперират успешно от лекари-ортопеди деца с 
ортопедични заболявания. 
В Отделението по детска хирургия в МБАЛ "Св. 
Анна" - Варна съществува много добра стиковка на 
екипа – лекари, медицински сестри, санитари - кое-
то е особено важно за своевременното и ефективно 
лечение. Огромна е заслугата на нашия началник 
 

 

Старша сестра Стефка Колева приема за лечение в 
клиниката поредния малък пациент.  
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д-р Румен Христов, под чието ръководство отде-
лението е един истински оазис на добри практики 
и взаимоотношения. За това говори липсата на 
текучество на кадрите, както и привличането на 
медици от други болници и отделения.  
 
-  Детските хирурзи в МБАЛ "Св. Анна" - Варна 
спасиха миналата година живота на малко дете, 
което бе получило изключително тежки нараня-
вания при засмукане от джакузи. Бихте ли раз-
казали за тази и други уникални хирургически 
интервенции, които се осъществяват при Вас?  
 
- Детските хирурзи, начело с д-р Христов успяха да 
спасят живота на това малко дете, което беше 
получило изключително тежки наранявания при 
къпане в повредено джакузи. То претърпя няколко 
много сложни операции. Спасяването му бе въз-
можно и благодарение на помощта на колегите от 
Отделението по реанимация и интензивно лечение 
в нашата болница. В първите дни имаше огромна 
опасност за живота на детето. Благодарение на 
златните ръце на нашите лекари всичко завърши 
щастливо.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Друг интересен  и рядко срещан случай,  който бе 
представен в нашумелия български сериал 
"Откраднат живот", беше с момиче на 11 години, 
диагностицирано и оперирано успешно от нашите 
лекари, което  в продължение на месеци е 
поглъщало част от косата си, вследствие на което в 
корема му се е образувало голямо кълбо от  косми. 
При нас постъпват за лечение и новородени с 
тежки вродени малформации – липса на анус и 
ректум, липса на част от хранопровода, 
диафрагмална херния и други, несъвместими с 
живота състояния. Нашите прекрасни хирурзи, на-
чело с д-р Христов, незабавно започват борба за 
спасяването на децата независимо в кой час на 
денонощието се случва това. В такива моменти 
тайничко си мисля: "Благодаря Ви мили мои, 
добри и толкова земни, скромни лекари, че отново 
върнахте радостта в очите на родителите. Те 
никога няма да Ви забравят!" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Част от екипа на Клиниката по детска хирургия  
в МБАЛ "Св. Анна" - Варна с  началника на звеното  
д-р Румен Христов (на първия ред в средата). 
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- Как се отразяват на резултатите от лечението 
отличната подготовка на медиците, любовта с 
която те практикуват професията си и добрата 
колаборация между тях?  
 
- Разбира се, че комбинацията на споменатите три 
неща дават своите добри плодове. В 96% от 
случаите изписваме нашите малки пациенти 
оздравели, а останалите 4% - с подобрение. За това 
говорят и многото благодарности, които споделят 
родителите в книгата за впечатления! А децата 
рисуват и се радват, че отново могат да растат 
здрави и щастливи! 
 
- В един наш разговор споменахте, че във Вашето 
отделение работят опитни медицински сестри, а 
желание от страна на по-млади сестри да работят 
в това трудно звено няма. Притеснявате ли се, че 
може да дойде момент, в който липсата на меди-
цински сестри ще се отрази негативно върху ра-
ботата на отделението? Наскоро за такъв проб-
лем алармираха медици от Националната карди-
ологична болница.   
 
- Да,  огромно е притеснението ми , че ще дойде 
момент, в който липсата на кадри ще се отрази не-
гативно върху работата ни... 
 
- Какви качества трябва да притежава медицинс-
ката сестра, която работи в детско хирургично 
отделение? 
 
- Детската хирургична сестра трябва да притежава 
огромна любов към децата, съчувствие към притес-
нените родители, изключително търпение, задъл-
бочени знания и умения, висока култура и ... усмив-
ката да не слиза от лицето й. Тогава и тя самата ще 
бъде удовлетворена от своя труд! Към това винаги 
съм се стремила и аз самата! 
 
- Бихте ли споделили някои от най-трудните и 
най-щастливите моменти във Вашия професио-
нален път ? 
 
- Най-тежките моменти за мен са били когато съм 
осъзнавала, че въпреки всичките ни усилия някой 
малък пациент не може да бъде спасен. Тогава бол-
ката е непоносима. Най-щастлива съм когато виж-
дам, че трудът ми не е бил напразен, а това за ра-
дост ми се случва много често! 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Старша сестра Стефка Колева с медицинските сест-
ри Проданова и Йоцова по време на сутрешен рапорт.   

 
 

Ст. сестра Колева винаги е близо до малките пациенти.   
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Ст. сестра Стефка Колева със своя колежка пред 
една от рисунките в Клиниката по детска хирур-
гия на МБАЛ “Св. Анна” - Варна. 
 Автори на рисунките в клиниката са медицинска 
сестра Володиева, д-р Г. Христов, д-р П. Стамов, 
стажант-лекар Герасимова. 

 
 

Уважаема редакция, 
 
Чрез Вас искам да изкажа специални благодарности на екипа от ме-дицински професионалисти в Клиниката по детска хирургия на бол-ница „Св. Анна" в гр. Варна. Освен с високия си професионализъм, персоналът се отличава и със съпричастност, прекрасно отношение и специален подход към малките си пациенти. Мили медицински сестри, бъдете все така отзивчиви, усмихнати и грижовни, защото децата имат огромна нужда от Вас!  

С уважение,  
Майката на 8-годишния Огнян от София 

 
"Най-щастлива съм когато виждам, че трудът ми 
не е бил напразен", споделя ст. сестра Колева. Тя и 
за миг не е съжалила за своя избор на професия. 
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- Националният съвет на БАПЗГ реши на 12 май - 
Международния ден на сестринството да проведе 
национален протест в София с участието на про-
фесионалисти по здравни грижи от цялата страна. 
Те ще настояват за достойно заплащане на своя 
труд, по-добри условия на работа, осигуряване на 
възможности за продължаващо обучение . Не са 
малко лечебните заведения у нас, където старто-
вата заплата е равна на минималната работна зап-
лата за страната, която в момента е 510 лв. Според 
Вас с такова заплащане  биха ли могли да се прив-
лекат млади хора да учат 4 години висше образо-
вание и после да работят изключително отговор-
на, трудна и рискова професия?  
 

 
 
 
- Факт е, че при сегашните условия 
липсва мотивация у младите да изби-
рат тази трудна професия.  Ние оба-
че вярваме, че условията и заплаща-
нето могат да се подобрят, а оттам ще 
се възроди и интересът към медицин-
ските професии като цяло.  Затова 
три сестри от нашето отделение ще 
се включат в протеста. Конкретно за 
нашата болница - МБАЛ “Света Ан-
на" – Варна мога да кажа, че ръковод-
ството, изпълнителният директор и 
борда на директорите правят всичко 
възможно да задържат медицинските 
сестри, акушерките и другите меди-
цински специалисти. В началото на 
тази година бяха увеличени работни-
те заплати на професионалистите по 
здравни грижи, има и ежемесечно 
допълнително материално стимули-
ране. В рамките на лечебното заведе-
ние, всеки, който желае, може да за-
почне работа на половин бройка в 
друго отделение, което също е въз-
можност за повишаване на доходите.      

 
 

 
- Какво според Вас трябва да направи държавата, 
за да не заминават медицинските сестри да рабо-
тят в чужбина?  
 
- Трябва да бъдат повишени доходите на медицинс-
ките специалисти и да бъде въведен механизъм, спо-
ред който новозавършилите медицински специа-
листи  да работят най-малко 5 години в България, а 
не, както е в момента - тръгват за чужбина веднага, 
щом получат дипломите си.    
 
- И нека завършим нашия разговор с нещо ведро - 
какво най-много Ви харесва във Варна и остава ли 
Ви време за любими занимания?  
 
- Щастлива съм, че живея и работя в слънчева Варна 
– нашата морска столица! А любимото ми занима-
ние е да се грижа за моята шестгодишна внучка 
Магдалена!      
 

 
 

Старша сестра Стефка Колева с Красимира Димит-
рова, член на УС на БАПЗГ, която съдейства нашите 
въпроси да стигнат до своя адресат и ни изпрати 
много хубави снимки. С благодарност от екипа на 
Електронния бюлетин "Здравни грижи"! 
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        Административни мерки 
 
Преминаването към дуално обучение е подхо-
дяща среда за последващи съвместни усилия на 
БАПЗГ и европейските организации на аку-
шерките и медицинските сестри за оказване 
на натиск върху административните органи 
в България. Визирам по-конкретно Министер-
ство на здравеопазването и Министерство на 
образованието и науката, в чиито правомо-
щия са механизмите за промяна на условията 
за упражняване на професиите медицинска 
сестра и акушерка. Ефективно би било след 
съответното сертифициране работата на 
тези специалисти да протича самостоятелно 
при осигурени консултации от екип за риско-
во акушерство в съответното лечебно заведе-
ние.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ДЕНЯТ НА ЗДРАВЕТО 
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27  

ЗДРАВНИ ГРИЖИ, брой 4 /2018 

 
        Административни мерки 
 
Преминаването към дуално обучение е подхо-
дяща среда за последващи съвместни усилия на 
БАПЗГ и европейските организации на аку-
шерките и медицинските сестри за оказване 
на натиск върху административните органи 
в България. Визирам по-конкретно Министер-
ство на здравеопазването и Министерство на 
образованието и науката, в чиито правомо-
щия са механизмите за промяна на условията 
за упражняване на професиите медицинска 
сестра и акушерка. Ефективно би било след 
съответното сертифициране работата на 
тези специалисти да протича самостоятелно 
при осигурени консултации от екип за риско-
во акушерство в съответното лечебно заведе-
ние.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Всяка година по повод Световния ден на здравето 
Община Ямбол връчва награди в три области: 
„Хуманна медицина“, „Дентална медицина“ и 
„Здравни грижи“. Предложенията се правят от със-
ловните организации.  
На свое заседание Управителния съвет на Регионал-
на колегия на БАПЗГ - гр. Ямбол обсъди предложе-
нията пристигнали от първичните дружества и с 
протокол №1/07. 03. 2018 г. взе решение да се предло-
жат за награда петима отлични професионалисти по 
здравни грижи: Таня Стайкова Радкова, Ирина 
Велкова Николова, Михаил Димитров Качанов, 
Радостина Димитрова Желязкова и Пенка Тенева 
Добрева. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

На 4 април 2018 г. в Ритуалната зала на община Ям-
бол се проведе тържествената церемония по връчва-
нето на наградите на общината за принос в областта 
на здравеопазването. Наградите бяха връчени от 
кмета на община Ямбол Георги Стефанов и предсе-
дателя на Общински съвет Ямбол д-р Данаил Ибри-
шимов. 
 

  ДЕНЯТ НА ЗДРАВЕТО 

                 
                                     БР ОЙ 4            ГОДИНА 9                2018 г.               БАПЗ Г            
 

 

 

 
 
 
 
 

Цветка Бойчева, 
Председател на Регионална колегия на БАПЗГ - гр. Ямбол: 

ПЕТИМА ОТЛИЧНИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗАСЛУЖЕНО БЯХА НАГРАДЕНИ 

 
 

Четирима от наградените медицински специа-
листи с кмета на Ямбол Георги Стефанов и пред-
седателя на РК на БАПЗГ—гр. Ямбол Цветка Бой-
чева. 
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С решение на специализираната комисия по 
присъждането на наградите носител на награда-
та „Анка Александрова“ за направление 
"Здравни грижи" стана Таня Стайкова Радкова - 
медицинска сестра в Отделението за диализно 
лечение в МБАЛ „Св. Пантелеймон“ АД гр. Ям-
бол.  
 
Таня Радкова завършва медицинското си образование 
през 1974 г. в гр. Хасково. Веднага започва работа в 
МБАЛ "Св. Пантелеймон"  като медицинска сестра в 
ОАРИЛ. Там работи една година и излиза в май-
чинство. От 1978-1981 г. работи като медицинска 
сестра в детска ясла. През 1982 г. започва работа в 
Отделението по хемодиализа на болницата в Ямбол, 
където работи и до днес. През периода 1994-2009 г. е 
старша медицинска сестра в същото отделение. От 
2013 г. е пенсионерка и продължава да работи. Цели 36 
години от трудовия път на сестра Радкова са в отде-
лението по диализно лечение на Ямболската болница. 
Има опит в създаването, ръководенето и организиране-
то на всекидневната работа, обучението и подготов-
ката на млади кадри. Добър ръководител и екипен ра-
ботник. Винаги поддържа добри работни отношения, 
както със своите началници, колеги и подчинени, така 
и с пациентите  в отделението. Притежава висока 
енергия за работа и умее да подрежда работата си по 
приоритети. Непрекъснато повишава своята профе-
сионална квалификация.  
 
 

  ДЕНЯТ НА ЗДРАВЕТО 

                 
                                     БР ОЙ 4            ГОДИНА 9                2018 г.               БАПЗ Г            
 

 

 

 
 

Медицинската сестра Таня Радкова с кмета на Ямбол 
Георги Стефанов. 
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Ирина Велкова Николова – медицински лаборант в 
МБАЛ „Св. Йоан Рилски“ ООД гр. Ямбол.  
 

Ирина Николова завършва медицинското си образование в 
ПМИ "Д-р П. Берон" гр. Сливен със специалност меди-
цински  лаборант. След това придобива бакалавърска сте-
пен във ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" - гр. Велико Тър-
ново по специалността социални дейности. Професионал-
ната ѝ кариера започва в  Центъра за трансфузионна хе-
матология - гр. Ямбол. През годините работи в Отделе-
ние за скринингови и флуорографски изследвания; ДКЦ I 
ЕООД - чревен кабинет; ДКЦ I ЕООД - Клинична лабора-
тория; МБАЛ "Св. Йоан Рилски" ООД и МЦ "Златен 
рог" ЕООД. Има 20-годишен трудов стаж.  
С оптимистичния си дух, ентусиазъм и решителност 
постига висока професионална и житейска реализация. 
Въпреки трудностите в здравеопазването, с голямото си 
сърце и професионализъм продължава да изпълнява своите 
задължения в името на здравето и живота на хората. 
 
Михаил Димитров Качанов – фелдшер, работи в 
Психиатрично отделение на МБАЛ „Св. Пантелей-
мон“ АД гр. Ямбол.  
 

Михаил Качанов има 36 години трудов стаж.  Работи в 
Психиатричното отделение от създаването му. След за-
вършването на колежа започва работа в МБАЛ гр. Смо-
лян, продължава в няколко села като фелдшер, след което е 
назначен на работа в Психиатрично отделение. Безкрайно 
ценен кадър, на който може да се разчита. Уважаван от 
колеги и болни. Умее да работи в екип. Безупречно се спра-
вя в екстремна ситуация. Спазва конфиденциални отно-
шения с болните и техните близки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Радостина Димитрова Желязкова – операционна 
медицинска сестра в Хирургичното отделение на 
МБАЛ „Св. Пантелеймон“ АД гр. Ямбол.  
 

Радостина Желязкова завършва професионалното си об-
разование през 1989 в ПМИ гр. Сливен. Трудовият ѝ път 
започва през 1989 г. в Дома за стари хора в гр. Ямбол. От 
2012 г. до днес работи в МБАЛ в Хирургичното отделе-
ние „Св. Пантелеймон“ АД.  
Операционна сестра Желязкова от малка иска да помага 
на хората. Тя е един от малкото професионалисти по 
здравни грижи със специалност „Операционна и превър-
зочна техника“. Притежава първи и втори сертификат 
за професионална квалификация. 
 
Пенка Тенева Добрева – медицинска сестра в  
ЦДГ “Биляна” - гр. Ямбол.  
 

Пенка Добрева завършва полувисше медицинско образова-
ние през 1991 г. в ПМИ ,,Д-р Константин Везенков” - гр. 
Бургас, специалност "Детска медицинска сестра". При-
тежава първи сертификат за професионална квалифи-
кация от 2013 г. Има 26-годишен трудов стаж като ме-
дицинска сестра в детско и училищно здравеопазване.  
Сестра Добрева има непрекъснат стремеж за по-висока 
квалификация, качество и новаторство в работата. 
Винаги и с огромно удоволствие предава уменията и зна-
нията си на новопостъпилите колеги.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ДЕНЯТ НА ЗДРАВЕТО 

                 
                                     БР ОЙ 4            ГОДИНА 9                2018 г.               БАПЗ Г            
 

 

 

 
Със заповед на кмета на община Ямбол Георги Славов  

с почетен знак „Герб на община Ямбол“ бяха удостоени: 
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На 3 април 2018 г. в хотел "Дикас" в Смолян се про-
веде заседание на  Регионалния съвет по здравеопаз-
ване. Срещата бе открита от директора на Регионал-
ната здравна инспекция - Смолян д-р Мими Кубате-
ва.  Веднага след това председателят на Регионална-
та колегия на БАПЗГ - гр. Смолян Силвия Кирова-
Хаджиева представи темата "Професионалистите по 
здравни грижи - реалност и предизвикателства". Ос-
новните акценти в нейната презентация бяха исто-
рията на съсловната организация и  нейните основ-
ни цели; реализираните инициативи и мероприя-
тия на Регионална колегия - Смолян през 2017 г. и от 
началото на тази година досега; основните пробле-
ми и предизвикателства пред съсловието като цяло 
и в частност в област Смолян. 
Силвия Хаджиева се спря на задълбочаващия се кад-
рови дефицит и подчерта, че  медицинските сестри 
и акушерките у нас са два пъти по-малко от необхо-
димото:  "Хроничният недостиг на медицинските 
специалисти повишава натоварването и стреса 
по време на работа, а психоемоционалното напреже-
ние се отразява негативно както на работещите,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

така и на качеството на здравните грижи". Тя допъл-
ни, че неслучайно Синдромът на изпепеляването се 
среща най-често сред медиците.  
Силвия Хаджиева обърна внимание, че в Европа на 
100 000 души население се падат 740 медицински 
сестри, а у нас за същия брой население здравната 
система разполага средно с 485 медицински сестри. 
Според данни на БАПЗГ от 2007 г. досега за чужбина 
са заминали 9 412 медицински сестри и 550 акушер-
ки, а други 15 000 специалисти по здравни грижи са 
сменили професията си в България или са се пенси-
онирали.  
"Картината се усложнява повече и заради силното 
търсене на тези специалисти не само в страните от 
ЕС, но и в целия свят", изтъкна Хаджиева. Тя подчер-
та, че по данни на РЗИ гр. Смолян броят на профе-
сионалистите по здравни грижи в област Смолян 
намалява, а осигуреността с такива кадри е под сред-
ната за страната - през 2016 г. на 10 000 души у нас са 
се падали 66 професионалисти по здравни грижи, а 
в област Смолян техният брой е 55,2 на 10 000 души.  
 

 
Силвия Кирова-Хаджиева, 

Председател на Регионална колегия на БАПЗГ - гр. Смолян: 
63% ОТ СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ  

В СМОЛЯНСКА ОБЛАСТ СА НАД 50 ГОДИНИ 
; 



31  

ЗДРАВНИ ГРИЖИ, брой 4 /2018 

  РЕГИОНАЛЕН СЪВЕТ 

                 
                                     БР ОЙ 4            ГОДИНА 9                2018 г.               БАПЗ Г            

 

 

 
 

"По данни от регистъра на РК на БАПЗГ гр. Смолян 
към момента от общия брой 855 професионалиста 
по здравни грижи, 615 са заетите по трудов договор, 
а 240 не упражняват професията по една или друга  
причина", изтъкна председателят на Колегията Сил-
вия Хаджиева. Тя допълни,  
че след направен анализ на данните от регистъра се 
констатира, че след 90-те години на миналия век се 
наблюдава рязък спад на броя на постъпилите спе-
циалисти по здравни грижи в системата на здравео-
пазването в областта - средно по трима- четирима за 
година, за разлика от 70-те и 80-те години, когато в 
област Смолян на работа са постъпвали средно по 20 
специалисти по здравни грижи за година. В момента 
свободните работни места  в направление "Здравни 
грижи" се заемат от пенсионери, тъй като нови по-
пълнения почти няма.Силвия Хаджиева се спря и на 
застаряването на съсловието - средната възраст на 
медицинските сестри за страната е 53 години, а в 
област Смолян - 53, 6 г.  Средната възраст на аку-
шерките за страната е 51 г., а в област Смолян 51,4 г.  
Председателят на РК на БАПЗГ Смолян представи и 
таблица с възрастовото разпределение на професио-
налистите по здравни грижи. 63% от тях са над 50-
годишна възраст ( 34% - от 50 до 59 г.  и 29% - над 60-
годишна възраст). 27% от медицинските специалис-
ти  са на възраст от  40 до 49 г. Едва  7%  са между 30 
до 39 г. , а само 3% - до 29 години.  
Силвия Хаджиева припомни, че определеният за-
дължителен минимум за стартова заплата на профе-
сионалисти по здравни грижи, договорен в Колек-
тивния трудов договор, е 700 лева. за съжаление оба-
че този финансов параметър не се спазва, с малки 
изключения, поради липса на финансови средства в 
лечебните заведения или поради факта, че не е под-
писване КТД. Основната заплата на медицинските 
специалисти след повишаването на минималната 
работна заплата от януари 2018 г. е 540 лв. - едва 30 
лева разлика с хигиенистките в лечебното заведение, 
изтъкна още председателят на Регионална колегия 
на БАПЗГ - Смолян. 
Силвия Хаджиева цитира думите на председателя 
на БАПЗГ Милка Василева: "Сестринството е една 
уникална професия, свързана с универсалните и 
изконни човешки ценности, професия, за която се 
изисква университетско образование, съчетано с лю-
бов към хората, милосърдие, желание да помагаш и 
да се учиш непрекъснато, съпричастност към болка-
та и страданието, готовност да се жертваш за други-
те, да работиш в екип и да изпълняваш служебния 
си дълг безотказно”. Тя изтъкна още, че БАПЗГ е 
призвана не само  да защитава правата на своите 
 

 
 

членове, но и да бъде гарант на промяната, да пози-
ционира сестринството на достойното му място. 
 
Силвия Хаджиева акцентира върху необходимостта  
да се вземат мерки за преодоляване на кадровия де-
фицит:   
 

 Провеждане на открити уроци в гимназиите с цел 
запознаване с професията на специалистите по 
здравни грижи. 

 Обществени кампании за привличане интереса на 
младите хора към образование в сферата на здравео-
пазването чрез използване на социалните медии. 

 Активно издирване на студенти, обучаващи се в 
направление "Здравни грижи" от региона и предлага-
не на стипендии, заплащане на семестриални такси, 
за да се завърнат и реализират по родните места. 

 Осигуряване на по-благоприятни условия за труд. 
 Повишаване на заплатите. 
 Създаване на условия за кариерно развитие на меди-

цинските специалисти. 
 

 
По време на заседанието се състоя дискусия, на коя-
то бяха направени предложения по поставените 
проблеми.  Д-р Цолов предложи общините или дру-
ги институции да поемат стипендиите на студенти, 
които след като се дипломират да работят поне 5 
години в съответните звена. Според д-р Сариев би 
трябвало да се възстанови обучението в профил 
"Стоматологична сестра". От думите на д-р Денев 
стана ясно, че в Спешната помощ в областта работят 
113 медицински специалисти и ръководството успя-
ва да ги задължи с поетапно увеличение на заплати-
те и ежегодни обучения. Д-р Личев сподели, че в 
МБАЛ - Златоград медицинските сестри с по-висока 
квалификация получават по-добро заплащане.    
 
От представител на Община Мадан стана ясно, че 
кметът от години предоставя стипендии за млади 
кадри. От РЗИ - Смолян се ангажираха да подкрепят 
усилията на РК на БАПЗГ в града за популяризира-
не на медицинските професии сред учениците.  
Специалистите отчетоха, че е нужно да се изготвят 
механизми за обективна оценка на труда на профе-
сионалистите по здравни грижи и последващо дос-
тойно заплащане.  Според тях е необходимо да се 
изготвят и законодателни промени в областта на 
професионалната квалификация и условията на 
труд.    
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Центърът за професионално обучение на БАПЗГ 
работи активно във Варна, информираха за елект-
ронния бюлетин "Здравни грижи" проф. Иванка 
Стамболова, дм  – директор на центъра и Красими-
ра Димитрова, член на Управителния съвет на 
БАПЗГ и лектор в центъра.  
 
През 2017 г. Центърът за професионално обучение 
на БАПЗГ стартира въвеждащо обучение на домаш-
ни помощници. Обучението се провежда съгласно 
договор с „Промедика 24 Кеър БГ” и обхваща градо-
вете София, Варна, Бургас и Стара Загора. Лектори-
те на ЦПО преподават по учебен план, разработен 
от директора на центъра.   
 
Актуалността на професията „Домашен помощник”  
се обуславя от нарастване на търсенето на услугата 
„Грижа за възрастни хора в дома” поради застарява-
не на населението, големия дял на хронични заболя-
вания и инвалидизация, скъсяване на болничния 
престой. През последните години, поради мобил-
ността на младите хора,  се наблюдава и невъзмож-
ността семейството да се  грижи за възрастните ро-
дители.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Центърът за професионално обучение на БАПЗГ 
отговори адекватно на потребността от обучение на 
персонала на фирми, предоставящи услугата 
„Грижа за възрастни хора в дома”. Курсистите са 
обучавани как да полагат правилна и компетентна 
грижа за възрастния човек и неговия дом. В хода на 
обучението се разглежда комплексността и многоас-
пектността на грижата. Обсъждат се теми за наблю-
дение  и оценка на състоянието на възрастния човек, 
тоалет на лежащо болен, хигиена на хранене и отде-
ляне, подпомагане при движение, почивка и сън, 
хигиена в дома и домакинството, организиране на 
свободното време на възрастния човек, оказване на 
подкрепа на човека и семейството при нелечими 
заболявания и смърт. Курсистите се запознават със 
здравето и болестта като динамичен процес, с особе-
ностите на старостта, със специфичните потребнос-
ти на възрастните хора, с подходи за  ефективно об-
щуване. Обръща се специално внимание на дейст-
вия при спешни случаи и оказване първа помощ. 
Курсистите придобиват знания и умения за прила-
гане на техники за атравматичен и ергономичен 
труд, както и за справяне с професионалния стрес. 
 

   
          
 

ЦЕНТЪРЪТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ НА БАПЗГ  
РАБОТИ АКТИВНО ВЪВ ВАРНА 
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Във Варна се провеждат ежемесечни обу-
чения, в които до месец март 2018 г. взе-
ха участие 71 човека. ЦПО активно тър-
си обратна връзка и прави проучване на 
мнението на обучаващите се чрез анкет-
на карта. Курсистите определят разглеж-
даните теми като задълбочени и изчер-
пателни, стилът на представяне на учеб-
ното съдържание -  ясен и разбираем, а 
новопридобитите знания и умения - по-
лезни и приложими. Курсистите дават 
отлична оценка на преподавателя от 
ЦПО на БАПЗГ. Нашата удовлетворе-
ност от преподаването в курса за домаш-
ни помощници се допълва и от комента-
ра на участниците, че обучението им е 
помогнало да осмислят новата профе-
сия, разглеждайки я  в много и различни 
аспекти. Според други участници, обу-
чението им  дава  кураж и оптимизъм, че 
могат да започнат новото професионал-
но начинание. Курсистите споделят, че 
обучението ще им е полезно за по-
успешно справяне с ежедневните профе-
сионални дейности, както и със ситуа-
ции в личен план. А за някои, обучение-
то има смисъла на „посещение при пси-
холог и оказване на психологическа под-
крепа”.  

 

Красимира Димитрова с курсисти по време на обуче-
ния за домашни помощници.  
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От 24 до 27 април 2018 г. студенти и преподаватели 
от професионално направление "Здравни грижи" в 
Русенския университет "Ангел Кънчев" бяха на 
обучение във високотехнологичната Специали-
зирана акушеро-гинекологична болница за активно 
лечение „Д-р Щерев“ в София. Започналото през 
2013 г. партньорство вече е утърдена добра практика 
и към него има изключителен интерес от 
студентите. Занятията се провеждат по теми от 
учебните програми и са от хорариума на 
изучаваните в университета дисциплини. От една 
страна това не натоварва допълнително бъдещите 
акушерки и медицински сестри, а от друга е ресурс 
за тяхната творческа активност.  
Качеството и практическата полезност на 
обучението са пряко свързани с активността на 
работодателите при разработването на учебната  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„ 
 
 
 
 
 
 
 

 

документация, провеждането на учебния процес и 
развитието на лабораторна и клинична база за 
професионално направление Здравни грижи. 
Специфична, но съществена особеност при 
обучението на медицинските специалисти е, че то 
се осъществява не само в университетските 
аудитории и лаборатории, но и в клиничните бази 
– болници, социални и други лечебни заведения в 
страната, с които Русенският университет тясно 
сътрудничи. 
Клиничното образование, организирано като 
практически упражнения по клиничните 
дисциплини и учебно-клинични практики, е 
предизвикателство не само за студентите от регули-
раните професии (медицински сестри, акушерки), 
но и за техните преподаватели от Русенския 
университет и менторите им от клиничните бази. 

 

   
Доц. Иваничка Сербезова,  

Ръководител на Катедра "Здравни грижи" към ФОЗЗГ 
на Русенския университет "Ангел Кънчев":  

СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОТ НАПРАВЛЕНИЕ  
"ЗДРАВНИ ГРИЖИ" В РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ  

БЯХА НА ОБУЧЕНИЕ В САГБАЛ "Д-Р ЩЕРЕВ"  
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Наличието на подобни бази в страната, с които 
универсисетът поддържа партньорски взамо-
отношения, улеснява организирането и провежда-
нето на практическото обучение.  
Формирането на висока професионална компе-
тентност у бъдещите акушерки и медицински 
сестри се осъществява чрез семинари, тренинги, 
дискусии, работа на терен, курсове за 
сътрудничество с персонала на клиничните бази. 
Възможността русенските студенти да провеждат 
част от практическите си упражнения на 
територията на клиничните бази и използването на 
тяхната съвременна болнична база, позволява 
демонстрирането на подходящи клинични случаи, 
работа с модерна медицинска апаратура, 
интегриране на научената теория в аудиториите и 
практическото й приложение при решаване на 
конкретни проблеми, развитие на манипулативни 
умения, междуличностни умения за контакт с 
пациентите, семействата им и членовете на 
медицинските екипи. 
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ЧЕТВЪРТИ СЕМИНАР ЗА РЕДКИТЕ БОЛЕСТИ 
В РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" 

             

 
 

За четвърта поредна година в Русенския универси-
тет "Ангел Кънчев" се проведе семинар за редките 
болести. Форумът се състоя на 12 април в зала 
1.317 на Ректората. Негови организатори бяха Асо-
циацията на хората с коагулопатии и Клуб „Здраве" 
към Русенския университет, в партньорство с Общи-
на Русе и Националния алианс на хората с редки 
болести. Обучението бе насочено към студенти в 
специалности, ангажирани с проблемите на меди-
цинската рехабилитация и социалната адаптация на 
пациентите и техните семейства, както и на заинте-
ресовани специалисти или близки на хора с редки 
болести. 
 
Проф. д-р Емил Паскалев, д.м.н., началник Клини-
ката по нефрологя и трансплантация в УМБАЛ 
„Александровска" запозна аудиторията с възмож-
ностите за диагностика при Болестта на Фабри. Той 
представи някои постижения на експертния център 
в диагностиката и лечението на заболяването.  
 

 
Презентацията на проф. д-р Нина Гочева, дм, на-
чалник на Клиниката по кардиология и интензивна  
терапия в Национална кардиологична болница бе 
посветена на пулмоналната хипертония. Проф. д-р 
Маргарита Цонзарова, началник на Клиниката по 
детски болести и детска кардиология в НКБ предс-
тави някои акценти при диагностиката и лечението 
на Синдрома на Айзенменгер.  
 
"Аутизмът - новата епидемия на нашия век" бе тема-
та, която представи д-р Анжелина Генчева, неонато-
лог и педиатър, сертифициран преподавател по ме-
тодиката DOLCE, специално направена за деца с 
аутизъм и сходни проблеми.  
 
Доц. д-р Снежина Михайлова от Клиниката по кли-
нична имунология с банка за стволови клетки в УМ-
БАЛ „Александровска" говори за общия вариабилен 
имунен дефицит. 
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На 13 април 2018 г. във Филиал Велико Търново на 
Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоя-
нов" - Варна  се проведе Втората научно-практическа 
конференция на тема "Детето като пациент. Отго-
ворното и липсващото родителство в нашата практи-
ка". Конференцията бе организирана от Филиал Ве-
лико Търново и Катедра „Хигиена и епидемиология“ 
към  Факултета по обществено здравеопазване  на 
МУ -Варна.  
Събитието беше специално подкрепено от Ректора 
на Медицински университет „Проф. Д-р Параскев 
Стоянов“, Варна - проф. д-р Красимир Иванов и За-
местник-министъра на труда и социалната политика 
– Росица Димитрова, от Българска асоциация на про-
фесионалистите по здравни грижи и Медицински 
колеж – Варна. 
В специализирания форум участие взеха 105 участ-
ници - медици с различни специалности и професи-
онална квалификация, психолози, педагози, логопе-
ди, социални работници, студенти и докторанти от 
различни институции (болнично здравеопазване, 
Медицински университет-Варна, Софийския 
университет „Св. Климент Охридски“, Великотър- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

новския университет „Св. Св. Кирил и Методий“,  
Варненския свободен университет „Черноризец Хра-
бър“, Медицински колеж  към Тракийски универси- 
тет, Община Велико Търново, детски заведения, Инс-
титут за психично здраве и развитие, неправителст-
вени и частни организации. 
Красимира Димитрова, член на УС на БАПЗГ 
прочете поздравителен адрес от името на 
председателя на БАПЗГ г-жа Милка Василева до 
директора на Филиал Велико Търново на МУ- Варна 
доц. Диана Димитрова. В него се отбелязва: "Този 
богат на теми форум, който вече се превръща в 
традиция, дава отлична  възможност на широк кръг 
специалисти да надградят своите знания и умения в 
сферата на лечението, здравните грижи, 
рехабилитацията, обучението, възпитанието и 
социализацията  на малките пациенти у нас. 
Съвременната медицина налага непрекъснато 
обновяване на познанията, както на професионално 
ниво, така и в много по-широк аспект. 
Взаимодействието между отделните дисциплини ще 
става все по-важно и неговото развитие и прилагане 
в практиката ще бъде гарант за по-добри резултати". 
 

 
ВТОРА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ,  

ПОСВЕТЕНА НА МАЛКИТЕ ПАЦИЕНТИ СЕ ПРОВЕДЕ  
ВЪВ ФИЛИАЛ ВЕЛИКО ТЪРНОВО НА МУ-ВАРНА 
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"Използвам случая да благодаря за доброто 
сътрудничество между БАПЗГ, Медицински 
университет - Варна и Филиал Велико Търново за 
поредната възможност членовете на Асоциацията да 
повишават своята професионална квалифи-кация", 
изтъква още Милка Василева в поздравлението си.    
Програмата включваше 18 авторски  лекции на воде-
щи специалисти от различни области и институции, 
които ще бъдат публикувани в няколко 
последователни броя на сп. "Практическа 
педиатрия". Подготвен е подробен видеоматериал от 
всички презентации от Университетската интернет и 
цифрова ефирна телевизия на МУ – Варна, достъпен 
чрез сайта на университета. 
По време на конференцията се проведе Wоrkshop 
„Съпротивите срещу лечението“ с водещ доц. дпн 
Моника Богданова, преподавател в СУ „Св. Климент 
Охридски“, Факултет по педагогика, Катедра 
„Социална работа“.  
Участниците получиха сертификати от ФОЗ на МУ-
Варна за повишаване на своята професионалната 
квалификация. Членовете на БАПЗГ получиха и кре-
дитни точки по Единната кредитна система на 
БАПЗГ за продължаващо обучение.  
Според проведените анкети сред всички участници 
по няколко показатели ( интерес към темата; 
актуалност, достъпност и полезност на 
информацията в презентациите; организация)   
конференцията получи  отличен 5.50.   
      
    ЛЕКЦИИТЕ 
 

 Ролята на педиатричната експертиза при формиране на 
отговорното родителство  
Лектор: Ас. д-р Екатерина Вълчева, катедра „Хигиена и епиде-
миология“, ФОЗ, МУ - Варна  
 

 Съвременните тенденции в родителските общности като 
предизвикателство за специалистите: авторитети, доверие, 
експертност 

Лектор: Николай Михайлов, доктор по социология, психолог, 
хоноруван преподавател - ФОЗ, МУ – Варна 

 

 Липсващото родителство – от Фейсбук до Бейби ТВ 
Лектор: Ас. д-р Пламен Димитров, Катедра по психиатрия и 
медицинска психология, ФМ, МУ - Варна 
 

 Балинтов подход за професионалисти при спор за родителс-
ки права 
Лектор: Цвета Стоянова – детски и кариерен психолог, кабинет 
„Емпатия“, Дирекция  „Образование и младежки дейности“, 
Община Варна  
 

 Ролята на семейството при дете с хронично бъбречно заболя-
ване 

       Лектор: Проф. д-р Д. Близнакова, д.м., Директор на Медицинс-
ки колеж - Варна  

 

 
 Подкрепящата родителска среда в превенцията на алтер-

нативните модели на хранене в училищна възраст 
Лектори: Доц. д-р Дарина Найденова, д.м., Катедра 
„Клинични и предклинични науки“, ФФ, МУ - Варна; ас. д-р 
Елена Петрова катедра „Хигиена и епидемиология“, ФО, МУ 
- Варна 
 

 Хомосексуалното родителство и детското развитие 
Лектор: Доц. Диана Димитрова д.пс., директор Филиал Вели-
ко Търново на МУ - Варна  
 

 Митове и легенди за хомеопатичата терапия, повлияващи 
отговорните родителски решения 
Лектор: Д-р Райна Томова, преподавател и управител на Ев-
ропейска школа по клинична хомеопатия 
 

 Клиничен случай на дете с псориазис, малтретирано от 
родител. Хомеопатичен подход   
Лектор: Д-р Зорка Угринова, преподавател в Европейска шко-
ла по клинична хомеопатия 
 

 Родителска група за психологическа взаимопомощ и подк-
репа за деца с множество увреждания в СУУНЗ „Проф. д-р 
Ив. Шишманов“- Варна 
Лектор:  Д-р Ана Стефанова, доктор по фолклористика, пси-
холог в СУУНЗ „Проф. д-р Иван Шишманов“ – Варна, хоно-
руван преподавател в Катедра „Хигиена и епидемиология“, 
ФОЗ, МУ - Варна 
 

 Активната роля на родителите в обучението на деца с мно-
жество увреждания 
Лектор: Валентина Йорданова, специален педагог в СУУНЗ 
„Проф. д-р Иван Шишманов“ - Варна 
 

 Качество на живот на семействата и обгрижващите на деца 
с нервно-психически заболявания 
Лектори: Доц. д-р Ружа Златанова Панчева - Димитрова, д-р 
Албена Тонева, Катедра „Хигиена и епидемиология“ към 
ФОЗ на МУ - Варна 
 

 Програма „Ранна интервенция“ в контекста на подкрепа 
на родителство 
Лектор: Веселина Тинчева, социален работник в Карин дом - 
Варна  
 

 Артерапията в общуването дете-родител-специалист и 
отсъстващото родителство 
Лектор: Димитър Горчев, психолог, арттерапевт и болничен 
клоун – фондация „Доктор Плацебо“ и център за деца 
„Емоция“, Варна  
 

 Социално-педагогически проблеми на осиновяването 
Лектор: Проф. дпн Венка Кутева-Цветкова, декан на Педаго-
гически факултет във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ 
 

 Деца (от)гледани по Skype - Десет години по-късно 
Лектор: Йордан Йосифов, асоциация „Родители“, изследова-
тел 
 

 Образователни и възпитателни грижи за болното дете. Как 
да създадем връзката педагог – семейство 
Лектор: Надя Попова, педагог, Частно езиково училище 
"Малкия принц" - Варна  
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На 26-28 април 2018 г. университетът "Медипол" в 
Истанбул беше домакин на Първи Международен и 
Втори Национален конгрес на акушерките на тема 
"Специализираното обучение за акушерки, здравос-
ловна стъпка за живот". Високият форум бе под пат-
ронажа за президента на Република Турция Реджеп 
Ердоган. В него участие взеха специалисти от Тур-
ция, Англия, Франция, България, Хърватия, Иран и 
др. Това съобщи за електронния бюлетин "Здравни 
грижи"  Нино Колева, студентка в IV курс в специал-
ност "Акушерка" към Катедра "Здравни грижи" на 
ФОЗ в Медицински университет - София. 
Поздравление към участниците в конгреса отправи 
проф. д-р Сабахаттин Айдън, ректор на университе-
та "Медипол". Доклад изнесе здравният министър на 
Турция Ахмет Демирджан.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Интересни данни представи в доклада си дъщерята 
на президента Ердоган Есра Албайрак, която по 
професия е акушерка и е председател на Асоциаци-
ята на акушерките в Турция. Тя изтъкна, че цезаро-
вите сечения в страната са надхвърлили 50%, което е 
наложило да се приемат законови мерки, огранича-
ващи ражданията със секцио до 25% и то само по 
медицински показатели.      
Пленарни доклади изнесоха проф. Антония Янакие-
ва и студентката Нино Колева от  Медицински уни-
верситет – София, проф. Христина Милчева, препо-
давател в Тракийския университет – Стара Загора и  
главната акушерка на САГБАЛ "Св. София" Мая Бо-
нева. 

 
 
 
 
 
 

В ИСТАНБУЛ СЕ СЪСТОЯ МЕЖДУНАРОДЕН КОНГРЕС НА АКУШЕРКИТЕ,  
ОРГАНИЗИРАН ОТ УНИВЕРСИТЕТА "МЕДИПОЛ"  
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В интервю за Турската национална телевизия доц.  
д-р Асийе Коджатюрк, декан на Факултета по об-
ществено здраве към университета "Медипол" спо-
дели: "Българските лектори се представиха на висо-
ко ниво. Голям интерес предизвикаха изнесените 
доклади от представителите на Факултета по Об-
ществено здраве на Медицински университет – Со-
фия проф. Антония Янакиева и стажант-
акушерката Нино Колева, които доведоха до редица 
дискусии, свързани с обучението на студентите и 
предизвикаха сериозен интерес от страна на чуждес-
транните лектори и гости в залата. Благодарни сме 
на главна акушерка Мая Бонева за интересния док-
лад, свързан с дейността на акушерките и удовлет-
вореността на родилите жени в Първа АГ болница 
"Св. София", както и за участието й в дискусията 
"Попитай специалиста", където даде конкретни от-
говори и напътствия на нашите бременни и родил-
ки. Благодарим и на проф. Христина Милчева за 
изчерпателния доклад, в който представи обучение-
то на акушерките в Тракийски университет – Стара 
Загора." 
Гл. акушерка Мая Бонева връчи на организаторите 
поздравителен адрес от името на Алианса на бъл-
гарските акушерки. Организационният комитет на 
конгреса награди лекторите от България с грамоти 
за висок принос и активна подкрепа в провеждането 
на конгреса. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Проф. Антония Янакиева, Нино Колева, проф. Хрис-
тина Милчева, главна акушерка Мая Бонева (от 
ляво надясно). 

 

Доц. д-р Асийе Коджатюрк, проф. 
Христина Милчева и доц. д-р Нуран 
Айдън (от ляво надясно). 
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Главна акушерка Мерйем Капанджъ - 
Medipol Mega Hospital, Нино Колева и 
Сабиха Чаалаян - следдипломно обуче-
ние в Medipol Mega Hospital (от ляво 
надясно). 

 

Нино Колева, доц. д-р Асийе Коджатюрк с поздравителния адрес от Алианса на 
българските акушерки и главна акушерка Мая Бонева (от ляво надясно). 
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"Вече 70 години Медицински колеж - Стара Загора изпъл-
нява своята благородна мисия – да обучава и подготвя 
здравни професионалисти,  компетентни  да осъществя-
ват качествени здравни грижи, рехабилитационни про-
цедури и лабораторни изследвания в интерес на по-
доброто здраве и самочувствие на хората. Защото гри-
жата за здравето трябва да бъде сред основните приори-
тети на съвременната здравна политика." Това каза в 
поздравителното си слово по време на юбилейното 
честване директорът на Колежа проф. Христина 
Милчева, дп. Тържеството се състоя на 20 април 2018 
г. от 19:00 ч. в хотел „Мериан Палас“- Стара Загора. 
Проф. Милчева припомни, че Медицинският колеж 
е наследник на създаденото през 1947 г. медицинско 
училище, а от  1997 г. е основно звено на Тракийския 
университет. 
"Този юбилей, показва непреходността на човешкото 
знание, приемствеността на добрите традиции в обуче-
нието и възприемчивостта към новото като двигател 
на промените и развитието!", изтъкна още тя и обър-
на внимание на официалните гости, че от юбилей-
ната книга с богат снимков материал биха могли да 
почерпят информация за историята, настоящето и 
визията за бъдещето на Медицинския колеж.  
"Всяка история се крепи на миналото, затова позволете 
ми да изкажа благодарност и поклон пред онези, които са  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

отдали дължимото за просъществуването на Медицинс-
кия колеж вече 70 години като средище на медицинското 
образование в Стара Загора!", изтъкна проф. Милчева.  
Тя благодари сърдечно на своите колеги, които въп-
реки предизвикателствата на времето полагат уси-
лия да надграждат и развиват постигнатото, да съз-
дават и утвърждават новото в името на бъдещето и  
просперитета на Медицинския колеж. Проф. Мил-
чева не пропусна да отбележи задълбочаващия се  
дефицитът на здравни професионалисти през пос-
ледните години и демографските процеси у нас, 
които налагат да се прилагат гъвкави стратегии и 
мерки, насочени към осигуряване на повече профе-
сионално обучени медицински специалисти. "Това 
би било стабилна гаранция и за устойчивото разви-
тие на Медицинския колеж в бъдеще", подчерта 
проф. Милчева. Тя изказа своята благодарност към 
всички ректорски ръководства и към всички бивши 
преподаватели и служители, с които е работила 
през последните 20 години, както и към настоящото 
ректорско ръководство, към своите колеги, към сту-
дентите и към партньорите на МК - Ст. Загора.  
За настроението на гостите се погрижиха Тримата 
тенори и музикална формация "Трио Реверанс" от 
Държавна опера Стара Загора. Тържеството преми-
на в приятна и уютна обстановка. 
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Проф. Христина Милчева,  
Директор на Медицински колеж  

към Тракийски университет - Ст. Загора: 
ВЕЧЕ 70 ГОДИНИ МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ - СТ. ЗАГОРА 

ИЗПЪЛНЯВА СВОЯТА МИСИЯ 
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 ГОСТИТЕ 
 
На тържеството присъстваха официални гости от 
страната и от чужбина: г-н Емил Христов - зам.-
председател на Народното събрание на Република 
България, г-жа Иванка Сотирова- заместник-кмет на 
Община Стара Загора, г-жа Петя Чакърова- замест-
ник-областен управител на гр. Стара Загора, пред-
седателят и зам.-председателят на Регионална коле-
гия на БАПЗГ в Стара Загора г-жа Ваня Георгиева и 
г-жа Татяна Георгиева,  проф. Иван Въшин, двмн – 
ректор на Тракийския университет, зам.-ректори  и 
представители на деканските ръководства на струк-
турните звена на ТрУ, бивши ректори на Тракийс-
ки университет, директори на медицинските коле-
жи в страната; бивши и настоящи преподаватели на 
Медицински колеж - Ст. Загора, зам.- деканът и 
преподаватели от ФОЗ на МУ - София, директори и 
наставници  от клиничните бази. На празника има-
ше и много чуждестранни гости -  проф. Р. Димит-
ровски и г-жа Лиляна Пушова от Република Маке-
дония; проф. Даниела Кингсли – Годуин – предсе-
дател на Международната организация по общест-
вено здраве и здравни грижи, проф. Джошуа Году-
ин от Колежа „Санта Мария“ – гр. Лондон, Вели-
кобритания; д-р Бруно Боянов - български лекар от 
Париж, Франция, който е гост-лeктор в Колежа  и 
много други колеги и приятели. 
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Ректорът на Тракийския уни-
верситет проф. Иван Въшин, 
директорът на Медицински 
колеж - Ст. Загора проф. Хрис-
тина Милчева,  зам. -предсе-
дателят на 44-то Народно съб-
рание Емил Христов  и зам.-
кметът на Община Стара Заго-
ра Иванка Сотирова (от ляво 
надясно). 

 

Проф. Христина Милчева получи юбилеен пла-
кет от зам.-областния управител Петя Чакъ-
рова.    



44  

ЗДРАВНИ ГРИЖИ, брой 4 /2018 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 ГОДИШНИНА 

                 
                                     БР ОЙ 4            ГОДИНА 9                2018 г.               БАПЗ Г            
 
  БРОЙ 12               ГОДИНА  7                2016  г.               БАПЗ Г           

 

 

 

По случай 70-тия си рожден ден Медицински ко-
леж - Стара Загора получи много награди, поздра-
вителни адреси, подаръци и  цветя: плакет и поз-
дравителен адрес от Народното събрание на Ре-
публика България; поздравителен адрес от предсе-
дателя на Комисията по здравеопазването в 44-
то НС д-р Даниела Дариткова; плакет и поздра-
вителен адрес от Областна администрация - 
Стара Загора, плакет от Регионалната колегия 
на  БАПЗГ - Ст. Загора, поздравителни адреси от 
г-н Живко Тодоров - кмет на Стара Загора, проф. 
Иван Въшин, двмн - ректор на ТрУ, доц. д-р Ди-
митър Панайотов - декан на АФ –ТрУ, проф. д-р 
Петър Петров, дн - декан на ПФ - ТрУ, проф. д-р 
Красимира Георгиева - декан на ФТТ-ТрУ- 
гр.Ямбол, доц. д-р Евгения Бързашка, дм - дирек-
тор на МК -Плевен, проф. Захарина Савова, дм – 
директор на МК „Йорданка Филаретова“ - Со-
фия, от проф. д-р Красимир Визев, дмн – зам.-
декан на ФОЗ-МУ-София. Беше получено още 
благодарствено писмо от проф. д-р Цекомир Воде-
ничаров - Декан на ФОЗ на МУ- София, както и 
поздравителни адреси от  доц. д-р Васил Хаджии-
лиев - председател на Съюза на учените - Стара 
Загора и г-жа Стефани Бьом - ръководител на 
Дом за гериатрични грижи - гр. Кайзерслаутерн, 
Германия.  

 

Ректорът на Тракийския 
университет проф. Иван Въ-
шин връчи на проф. Милчева 
плик с 2000 лева, предназна-
чени за модернизиране на ка-
бинетите по практика в Ме-
дицинския колеж. 
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НАГРАДИТЕ 
 
Плакети с почетен юбилеен знак за значителен 
принос в развитието и утвърждаването на Меди-
цински колеж към Тракийски университет - гр. 
Стара Загора получиха: 

 Проф. двмн Иван Божков - Ректор на ТрУ в 
периода  1995-1999 

 Проф. дсн Светлин Танчев - Ректор на ТрУ в 
периода 1999 – 2007 

 Проф. дсн Иван Станков – Ректор на ТрУ в 
периода 2007 – 2015 

 Проф. двмн Иван Въшин  - Ректор на Тра-
кийски университет от 2015 г. 

 Проф. д-р  Коста Костов, дм – Директор на 
Медицински колеж в периода 1990 – 2011 и 
Почетен директор от 2012 г. 

 Проф. Христина Милчева, дп – Директор на 
Медицински колеж към ТрУ от 2012 г. 

 
 
Плакет с почетен юбилеен знак за принос в обра-
зователната и научна дейност на Медицински 
колеж получи: 

 Проф. д-р Мая Гълъбова, дм – Декан на Меди-
цински факултет и Академичната общност на 
Медицински факултет 

 
Плакет с почетен юбилеен знак за популяризира-
не дейността на Медицинския колеж и дългого-
дишно ползотворно сътрудничество получи: 

 Милка Василева - Председател на УС на Бъл-
гарската асоциация на професионалистите по 
здравни грижи 

 
Плакет с почетен юбилеен знак за принос в науч-
ната дейност на Медицински колеж и дългого-
дишно ползотворно сътрудничество на: 

 Проф. дмн Цекомир Воденичаров -  Декан на 
Факултета по обществено здраве на Медицин-
ски – София и на Академичната общност на 
Факултета по обществено здраве. 

  
С грамоти бяха отличени 33-ма  преподаватели, 
служители и двама студенти от Медицински ко-
леж - Ст. Загора.  
Председателят на РК на БАПЗГ - Ст. Загора Ваня 
Георгиева получи грамота за популяризиране 
дейността на Колежа и дългогодишно сътрудни-
чество. 
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Председателят на РК на БАПЗГ - Ст. Загора 
Ваня Георгиева прие почетния плакет за пред-
седателя на УС на БАПЗГ Милка Василева. 

 

 

Зам.-председателят на 44-то Народно събра-
ние Емил Христов връчи юбилеен плакет на 
проф. Христина Милчева. 
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Минка Димчева, 
Медицинска сестра в ДКЦ "Бургасмед" - гр. Бургас: 
КАМЪКЪТ СИ ТЕЖИ НА МЯСТОТО 
 

 
 

Име: Минка Стоянова Димчева 
 
Възраст: 41 години 
 
Образование: Полувисше медицинско 
 
Месторабота: ДКЦ „Бургасмед" - Бургас 
 
Трудов стаж: Приблизително 13 години 
 
Квалификации: Курсове за помощник възпи-
тател; за счетоводство и финанси 
 
Чужд език: английски 
 
Хоби: Да чете книги 
 
Девиз: Винаги напред и нагоре, защото живо-
тът е избор, а изборът е в теб. 

 

Да си професионалист по здравни грижи в България е 
дръзко начинание, на което устояват все по-малко 
наши сънародници. Заплахата страната ни съвсем 
скоро да се окаже без нужните специалисти е напълно 
реална. Решихме да ви покажем защо това е така, с 
надеждата, че решаването на проблемите минава 
през тяхното споделяне.  
"Предизвикателството да работя в България" е те-
мата на националния конкурс за есе, който организи-
ра Clinica.bg заедно с Българската асоциация на про-
фесионалистите по здравни грижи (БАПЗГ).  
Състезанието е част от глобалната кампания на Све-
товната здравна организация (World Health Organiza-
tion - WHO), Международния съвет на сестрите 
(International Council of Nurses - ICN) и независимата 
благотворителна организация Burdett Trust for Nurs-
ing, която стартира на 27 февруари 2018 г. в Лондон 
и Женева и се провежда в целия свят под надслов 
“Здравните грижи сега” (Nursing now). 

  
 
 
 
     Представяме Ви есето на Минка Димчева. 
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Животът е уникален университет, който завършваме 
със смъртта и имаме свободата да избираме изучава-
ните дисциплини. В него няма преписване и попра-
вителен изпит, защото всичко е строго индивидуал-
но. Независимо дали постигаме успех или се прова-
ляме, питаме се какъв е урокът. 
 
Днешното време е уникално – почти нямаме огра-
ничения какво можем да постигнем – но то 
(постижението) не може да се роди без „да се пролее 
кръв", без „да се дадат жертви" и без още нещо: го-
товност. Готовността да направим всичко необходи-
мо, за да получим това, което искаме. 
 
Кариера в България? Да. Не е за всеки. Тук е много 
трудно и са необходими много повече качества, ако 
искаш да се развиеш и да надхвърлиш мечтите си. 
Старите хора са го казали: „Камъкът си тежи на мяс-
тото". 
 
За мен предимството на живот и работа в България е 
това, че тук съм родена и отраснала; защото магията 
живее тук. Защото тук са Левски и Ботев, Вазов, Елин 
Пелин и Йовков, Смирненски и Вапцаров, Яворов и 
Гео Милев, Лилиев и Далчев, Павел Вежинов, Дими-
тър Димов, Димитър Талев. България е мястото, кое-
то ме е оформило като човек и имам желание да вла-
гам сили и енергия в дейности, които да променят 
нещата тук и сега. Не съм краен патриот, но Бълга-
рия е мястото, което ми дава свобода на действие и 
предизвикателството да се справям, въпреки небла-
гоприятната среда понякога. 
 
Обществото ни е в етап, в който инвестираме в 
„общото" и преди да започнем да получаваме лични 
ползи, независимо дали става въпрос за бизнес или 
обществени каузи, ще трябва да приемем хаоса и 
несигурността като нещо естествено. В България 
съм, защото тук съм си у дома. 
 
Защото и тук можем да се реализираме също толко-
ва добре колкото и в чужбина, ако не и повече. На-
пускайки едно работно място (независимо по каква 
причина), на новото - пак се оплитам в ангажимен-
ти, които изискват дълги часове работа. Защо ли?  
Защото отново си имам мое място и се надявам, че 
правя добри неща за хората. Харесва ми това. Харес-
ва ми предизвикателството. Отговорността. Усеща-
нето за удовлетвореност. Харесва ми да съм заобико-
лена от амбициозни, активни и будни хора, които 
не се задоволяват с „Тук е така" или „За толкова па-
ри, толкова работа" и с които вървим заедно само  

 
 

напред и нагоре. 
Любимо място в България? Нямам или по-точно 
много са. Обожавам разходките край морето (нали 
съм морско чедо?) – харесвам кристално чистата во- 
да на къмпинг "Юг". Обожавам да чета книги в ня-
коя градинка или парк и по този начин да опозна-
вам света и да посещавам чужди музеи, църкви, забе-
лежителности. Обичам разходките из Карлово, Ка-
лофер, село Турия – родното място на Чудомир – 
тук за пръв път пихме черешова ракия, страхотна е! 
 
Не, не се виждам да живея и работя извън България! 
Защо ли? Защото там (където и да е това там)  няма 
да го има семейството ми – майка ми, която ме нау-
чи да се боря за нещата, които искам и срещу тези, 
които са несправедливи и баща ми, от когото взех 
силата – изправям се на крака, независимо колко 
пъти падам.  
 
                         Публикувано в Clinica.bg на 05.04.2018 г. 
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Членовете на журито на Националния 
конкурс за есе "Предизвикателството да 
работя в България": 
 

1. Проф. Станка Маркова - почетен предсе-
дател на БАПЗГ и главен редактор на сп. 
"Здравни грижи" 
 

2. Проф. Соня Тончева - член на УС на 
БАПЗГ и национален консултант по здравни 
грижи  
 

3. Пепа Василева - национален експерт по 
здравни грижи (МЗ) 
 

4. Петя Дренчева - координатор на Нацио-
налния консултативен студентски съвет 
към БАПЗГ  
 

5. Мария Чипилева - главен редактор на 
електронната медия за здравни новини 
Clinica.bg 
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  Анелия Атанасова, 
 Старша мед. сестра в Отделението по Жлъчно-чернодробна и панкреатична  
 хирургия в УМБАЛ "Д-р Георги Странски"-  гр. Плевен 
 В ЧУЖБИНА ВИНАГИ ОСТАВАШ ЧУЖДЕНЕЦ 

 
 

 
Име: Анелия Станимирова Атанасова 
 
Трудов стаж: 7 години като медицинска сест-
ра 
 
Месторабота: Старша медицинска сестра в 
Отделението по Жлъчно- чернодробна и панк-
реатична хирургия на УМБАЛ „Д-р Георги 
Странски" - гр. Плевен 
 
Образование: Магистър по управление на 
Здравните грижи, Мeдицински университет -
Плевен 
 
Езикови умения: Английски език 
 

 

Да си професионалист по здравни грижи в България е 
дръзко начинание, на което устояват все по-малко 
наши сънародници. Заплахата страната ни съвсем 
скоро да се окаже без нужните специалисти е напълно 
реална. Решихме да ви покажем защо това е така, с 
надеждата, че решаването на проблемите минава 
през тяхното споделяне.  
"Предизвикателството да работя в България" е те-
мата на националния конкурс за есе, който организи-
ра Clinica.bg заедно с Българската асоциация на про-
фесионалистите по здравни грижи (БАПЗГ).  
Състезанието е част от глобалната кампания на Све-
товната здравна организация (World Health Organiza-
tion - WHO), Международния съвет на сестрите 
(International Council of Nurses - ICN) и независимата 
благотворителна организация Burdett Trust for Nurs-
ing, която  стартира на 27 февруари 2018 г. в Лондон 
и Женева и се провежда в целия свят под надслов 
“Здравните грижи сега” (Nursing now). 

  

 
 
 
    Представяме Ви есето на Анелия Атанасова 
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Неслучайно народната мъдрост казва, че "Здравето е 
най-голямото богатство". Затова и всички професии, 
които са свързани с грижата за него, винаги ще бъ-
дат ценени и търсени. Дори - и особено - в ерата на 
технологиите, когато все още има неща, които не 
могат да бъдат свършени от компютри и машини. 
Факт е, че колкото и да се развиват технологиите в 
бъдеще, грижата, и при това специализираната, как-
то и човешкото, индивидуалното отношение няма 
как да бъдат заменени от роботи. За да бъдеш меди-
цинска сестра, трябват качества, като упоритост и 
съвест. Професия, която, ако не работиш със сърце, 
не можеш да практикуваш.  
 
Всеки колега, който обича своята професия е усещал 
чувството за удовлетвореност и благополучие в края 
на дежурство и усещането за гордост, което изпит-
ват нашите близки, когато разберат за трудностите 
през които преминаваме ние професионалистите по 
здравни грижи в процеса на нашата работа. 
 
Истинският мотив за избор на тази професия е 
именно желанието да помогнеш на човек, когато е 
най-слаб, да подкрепиш болния, когато има най-
голяма нужда от внимание и съчувствие - тези неща 
представляват същността на професията медицинс-
ка сестра. Някои хора казват, че парите са всичко и с 
тях можеш да получиш всяко нещо, което пожела-
еш. Материалното може да се купи, но в живота има 
неща, за постигането на които парите не могат да 
помогнат. Това са всички онези работи, които ни 
правят истински щастливи. Затова според мен най-
големите предимства са колегите, които много ува-
жавам и ценя, благодарността в очите на пациенти-
те и техните близки за оказаната помощ, а също така 
и чувството, че си у дома, когато си в България. Смя-
там, че когато човек се отнася сериозно към възложе-
ните му задължения, когато работи съвестно и е от-
зивчив - успява.  
 
Най-голямото предизвикателство, разбира се, са па-
циентите. Може би именно работата ми с тях разви 
умението в мен да преценявам потребностите у дру-
гите. Има различни типове пациенти, но винаги с 
нашия екип се стремим да ги посрещнем, обгрижим 
и изпратим с усмивка. Разбира се, не може да рабо-
тим вечно за чест и слава. Но по-добре е да работиш 
за по-малко пари сега и да натрупаш опит, и след 
години да има какво да напишеш в CV-то, с което 
искаш да кандидатстваш за по висока позиция об- 
вързана с по високи доходи. Затова нека вложим и  
 

 
 

известна доза оптимизъм по отношение на заплаща 
нето в нашия бранш.  
 
Бих казала, че възможността да бъдеш забелязан и 
оценен тук в България, според мен е много по-
голяма, защото, който търси и действа – намира и 
успява. В чужбина си оставаш чужденец. На онези, 
които смятат, че в България няма бъдеще, бих каза-
ла да вярват в себе си и да пробват преди да се отка-
жат от страната ни. В България няма бъдеще за он-
зи, който не иска и не търси такова. Трябва да сме 
оптимисти и да вярваме, както и да не забравяме 
корените си. Бъдещето на България зависи от нас - 
хората, които живеем и работим тук. Искам да бъда 
част от това усилие да променим средата в България 
към по-добро и заедно да изградим общество, с кое-
то да се гордеем - да създадем възможности, които 
вдъхновяват, и да останем свързани с мястото, което 
за мен винаги ще бъде най-истинският дом. 
 

 
Есето е публикувано в Сlinica.bg на 09.04. 2018 г.  
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Маргарита Николова, 
Медицинска сестра в УМБАЛ "Александровска",  
Клиника по обща и чернодробно-панкреатична хирургия: 
БЪДИ ПРОМЯНАТА, КОЯТО ИСКАШ ДА ВИДИШ В СВЕТА  

 
 

Име: Маргарита Боянова Николова  

Възраст: 49 години 

Образование: Висше 
 
Месторабота: УМБАЛ „Александровска", 
Клиника по обща и чернодробно-
панкреатична хирургия 
 
Трудов стаж: 28 години 
 
Професионална квалификация: Медицинс-
ка сестра 
 
Чужди езици: Ползва френски и руски език 
 
Девиз: „Вярвай в себе си" 

 

Да си професионалист по здравни грижи в България е 
дръзко начинание, на което устояват все по-малко 
наши сънародници. Заплахата страната ни съвсем 
скоро да се окаже без нужните специалисти е напълно 
реална. Решихме да ви покажем защо това е така, с 
надеждата, че решаването на проблемите минава 
през тяхното споделяне.  
"Предизвикателството да работя в България" е те-
мата на националния конкурс за есе, който организи-
ра Clinica.bg заедно с Българската асоциация на про-
фесионалистите по здравни грижи (БАПЗГ).  
Състезанието е част от глобалната кампания на Све-
товната здравна организация (World Health Organiza-
tion - WHO), Международния съвет на сестрите 
(International Council of Nurses - ICN) и независимата 
благотворителна организация Burdett Trust for Nurs-
ing, която  стартира на 27 февруари 2018 г. в Лондон 
и Женева и се провежда в целия свят под надслов 
“Здравните грижи сега” (Nursing now). 

  

 
 
 
  Представяме Ви есето на Маргарита Николова 
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Най-прекрасният дар, който едно човешко същест-
во би могло да даде на друго човешко същество, е по 
някакъв начин да направи живота му малко по-
добър за живеене"  - Джон Асараф 
                                                                                                                                        
Той е автор на „Тайната" и един от умовете на наше-
то време, занимаващ се с дълбочината на квантовата 
физика, неврологията, поведенческите модели и 
възможностите на човешкия мозък. Неговите думи 
не са нещо непознато за нас, но със сигурност са чес-
то неосъзнати и лесно забравяни. 
 
Преди 28 години направих избор и няколко крачки, 
които лесно ме примамиха да продължавам и до 
днес да искам да бъда част от света на медицината и 
онази магия на осъзната помощ към другия и още 
по-осъзната жертва към теб самия. Професията на 
медицинска сестра в България беше и все още е едно 
от най-непредсказуемите, вълнуващи, разочарова-
щи, понякога отчайващи и емоционално възнаграж-
даващи преживявания на моя живот. Ако можех да 
избирам отново, бих се върнала пак там, на онзи 
праг, преди 28 години. 
 
Всеки обича Родината си. България е малка страна, 
но с богата история и култура.. Ние сме галеници на 
съдбата - имаме колорита на всички сезони, величес-
твена природа и малко упорит, но сърцат народ.  
България е дала и продължава да дава на света бри-
лянтни умове и достойни и значими постижения. 
Много хора напуснаха страната ни и отказаха да 
гледат назад. Други се връщат само, за да заминат 
отново. Със сигурност за това допринесе икономи-
ческата криза, ограничените възможности за реали-
зация и ниското заплащане на високо квалифицира-
ните кадри от всички професии. Образованието е 
другата причина за отлив на млади хора, въпреки че 
страната ни разполага с университети и преподава-
тели, които дават много добри знания на студентите 
си. Част от децата ни, обаче, често избират да ги по-
лучат другаде. Оказва се, че понякога трябват повече 
сили да се задържиш тук, да се изучиш тук и да се 
реализираш тук, отколкото да събереш куфар ба-
гаж, да се разделиш с близките и да заминеш на ня-
къде. Причините за това са много и понякога неизб-
роими. Жалко и тъжно се чувстваме, когато започ-
нем да се усещаме безсилни и без изход. Но профе-
сията ни учи, че изход няма само от смъртта.  
От къде тогава да започнем да променяме и кой 
край на преждата да захванем? Редовно си задавах 
този въпрос преди да се запитам къде ще се прибе-  
 

 
 
рат тези деца, ако решат да се върнат. Какво ще е 
останало от цялата крепост и ще имат ли стая за сън. 
Тогава си даваш сметка, че силата, която имаш в себе 
си, трябва да дадеш за смисъла на другите, тъй като 
голият егоизъм ще те доведе само до разруха и лип-
са, както на средства, така и на емоции, душевност и 
смисъл на един човешки живот. 
 
България е нашата Родина, тук са нашия дом, се-
мейство, приятели и близки. Тук е нашият живот.  
Всеки има право да избере къде и как да гради бъде-
щето си. Хубаво е човек да е посетил достатъчно мес-
та по света, да го познава добре, но да не забравя 
откъде е тръгнал. Да работиш извън България само 
защото ти плащат по-добре не е справедливо. Защо 
други държави да разполагат с интелекта и възмож-
ностите на невероятни специалисти? Защо да не 
дадем пример за отговорност, с това че ще бъдем от 
хората, които влагат частица от себе си за проспери-
тета на държавата. Кариера в България не е за всеки. 
Тук е много по- трудно и са необходими повече ка-
чества, ако искаш да се реализираш и да следваш 
мечтите си. Предизвикателствата плашат, но човек 
трябва да ги преодолява и да увлича повече хора 
след себе си. Трябват страст, желание и отдаденост. 
 
Махатма Ганди е казал: "Бъди промяната, която ис-
каш да видиш в света" и „Човек е толкова велик, кол-
кото е работил за добруването на своя ближен". 
Мисля, че за да видиш промяната в България, тя 
трябва да започне вътре в нея. Тук има много 
„семена в зародиш", но някой трябва да им помогне 
да покълнат. Моите ближни са тук, моето добруване 
трябва да е за тях, ако искам промяна, трябва да съм 
готова да работя за нея и да не спирам да вярвам, че 
ще дойде и този вятър, за който всички мечтаем и 
работим. 
 
Ако имаш потребност да помагаш на хората, с тази 
професия ще получиш удовлетворение, което в 
крайна сметка, заедно с благодарността и усещане-
то, че днес си изкарал честно хляба си, ще ти даде 
спокойствие и добър сън. За да си медицинска сест-
ра и да посрещаш болките, нуждите и нерядко не-
добронамереността на хората, ти трябва сърце- 
трябва да си усмихнат, любезен, да умееш да изс-
лушваш, да успокояваш и да бъдеш съпричастен, 
въпреки твоите собствени проблеми, болки и необ-
ходимости. Тях ги криеш в джоба на цветната си 
туника и преминаваш през деня. Просто защото та-
ка трябва. 
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Съжалявам, че в последно време професията ми не е 
добре платена, неглижира се въпросът за ролята на 
медицинската сестра в лечебния процес и не се об-
ръща внимание на недостига на сестри. Съжалявам, 
че сме малко, че нуждите са много и стресът огро-
мен, което понякога ни променя в стремежа ни да 
бъдем всичко и навсякъде. А на добрият лекар му 
трябва добър екип и изходът от заболяването ще е 
благоприятен, ако се полагат качествени грижи, ако 
има добър микроклимат и сплотен екип. Съжаля-
вам, че не винаги силите ми стигат. 
  
Защо останах и защо оставам, когато ми подвикват 
„Сестричке", „Миличка", „Моме", когато нерядко ме 
обиждат и гледат с лоши очи, когато чакам следва-
щата си заплата с нетърпение, защото предишната е 
на края си. Защото знам, че някой трябва да остане, 
защото въпреки всичко българските пациенти ще са 
ми винаги по-мили, родната земя, по която стъпвам, 
винаги по-красива и мечтата за една по-добра дър-
жава, винаги най-силна. 
  
Искам да работя в България, защото се надявам, че с 
всяка следваща година реализацията ще е по-
успешна, а възнаграждението все по-достойно. Ис-
кам да остана тук, защото "камъкът си тежи на мяс-
тото". Искам да остана тук, защото хората имат нуж-
да от мен. 
 

  
Есето е публикувано в Сlinica.bg на 11.04. 2018 г.  
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ЗДРАВНОТО МИНИСТЕРСТВО ПУБЛИКУВА 
ПРОЕКТА НА МЕДИЦИНСКИЯ СТАНДАРТ  

ПО НЕВРОХИРУРГИЯ 
 
Поне 160 операции в отделенията от второ ниво на 
компетентност и минимум 450 в тези от трето ще 
трябва да изпълняват Клиниките по неврохирургия 
според новия Медицински стандарт "Неврохирур-
гия", публикуван на саюйта на МЗ, информира 
Clinica.bg.  
Въвеждането на новите правила няма да генерира 
допълнителни разходи за лечебните заведения, тъй 
като изискванията към структурите и персонала не 
са променени и болниците вече са направили инвес-
тициите си в тях. Въпреки това, ако някоя клиника 
реши да разкрие чисто ново отделение по неврохи-
рургия, ще трябва да предвиди за целта между 1 
млн. лв. и 2 млн. лв., предупреждават от здравното 
министерство. В цената са включени високотехноло-
гичната апаратура и възнагражденията на персона-
ла, необходими за да покрият изискванията по стан-
дарт. Към настоящия момент минималният осигу-
рителен доход за началниците на клиники и отделе-
ния е 1 103 лв., за лекар със специалност - 987 лв., за 
старша медицинска сестра – 766 лв. и за медицинска 
сестра – 709 лв., посочват от МЗ.  
Според минималните критерии, клиниките по нев-
рохирургия трябва да разполагат с поне 10 легла и 
да са разкрити в многопрофилни или специализи-
рани болници. В отделенията от второ ниво на ком-
петентност трябва да работят минимум двама лека-
ри със специалност, а в тези от трето - общо шести-
ма, от които четирима неврохирурзи. Друго изиск-
ване е на всеки лекар да се падат по две медицински 
сестри. Освен това началникът на клиниката трябва 
да е с поне 5-годишен опит.  
Според здравно министерство това ще гарантира не 
само качеството на неврохирургичните интервен-
ции, но и че лицата на ръководни длъжности имат 
достатъчно стаж, за да се справят с цялостното уп-
равление на структурите. 
С проекта се създават гаранции за подобряване 
условията и качеството на лечение, както и 
проследяване на болните с хирургични болести на 
централната и периферната нервна система, в това 
число болестите на черепа, главния и малкия мозък, 
гръбначния стълб и гръбначния мозък, нервните 
плексуси и периферните нерви, отбелязват още от 
здравното министерство. 
 
 

 
 

 
 

ОТДЕЛЕНИЯТА ПО ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА 
- С ПЛАВАЩ ГРАФИК 

 

 

Отделенията по образна диагностика ще имат пла-
ващ график и сами ще преценяват колко хора да 
наемат извън минималните изисквания. Това пред-
вижда новият проект на Медицински стандарт 
"Образна диагностика", публикуван на сайта на Ми-
нистерството на здравеопазването, информира  
Clinica.bg.  
Промените се налагат, тъй като предходният стан-
дарт беше отменен от Върховния административен 
съд, а правилата за работа в сектора не са актуализи-
рани от 15 години. 
Отделенията по образна диагностика няма да имат 
работно време. Ръководителите на звената по 
образна диагностика ще имат свободата да 
организират работния процес в зависимост от 
интензитета и натовареността им. Броят на 
персонала също ще бъде независим от броя на 
апаратите за образна диагностика и фиксираното 
работно време в съответното лечебно заведение. 
Свободният режим се въвежда заради недостига на 
кадри в сектора и тъй като съвременната 
организация на процесите позволява едновременно 
анализиране на образи от различни модалности при 
спазване на всички изисквания за качество и 
сигурност за пациента, отбелязват от ресорното 
ведомство. 
 Стандартът все пак налага минимални изисквания 
за персонал в отделенията по образна диагностика. 
В тези от първо ниво трябва да работят по един 
лекар, който е и началник на структурата, един 
старши рентгенов лаборант и още 5 рентгенови ла-
боранти (общо 7 души), за които болницата ще 
трябва да задели поне 5 414 лв. за заплати. В структу-
рите от второ ниво само рентгеновите лаборанти се 
увеличават на 8 души (общо 10 човека), а в тези от 
трето ниво освен тях ще трябва да има също 4-ма 
лекари и един медицински физик (общо 15 души 
персонал). Минималните средства, които болниците 
ще трябва да отделят за възнагражденията им, са 
съответно 8 528 лв. за отделение от второ ниво и 12 
476 лв. за отделение от трето ниво. Няма да се отде-
лят допълнителни средства за изпълнение на новия 
стандарт в бюджета на НЗОК, тъй като не се въвеж-
дат нови диагностични дейности, става ясно още от 
мотивите към проекта. Лечебните заведения ще 
трябва сами да финансират промените. 
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В ДКЦ „Чайка“ във Варна са разкрити две изцяло 
нови практики: „Звено за самостоятелна сестринска 
грижа“ и „Звено за самостоятелна акушерска грижа“ 
в отговор на необходимостта от създаване на Интег-
рирани здравни услуги в Област Варна. 
Горди сме да заявим, че ДКЦ „Чайка“ е първото ле-
чебно заведение в страната със самостоятелна сест-
ринска и акушерска практика. Правната регламен-
тация на самостоятелната дейност е в чл.17а от Зако-
на за лечебните заведения. Нашата цел е да предос-
тавим качествени здравни грижи на пациенти със 
здравословни  проблеми в извън  хоспитализацио-
нен период, посредством домашни посещения и 
дежурен кабинет. Що се отнася до патронажните 
грижи, следва да се отбележи, че в Националната 
здравна стратегия 2020 са заложени мерки за разви-
тие на интегрирани междусекторни услуги за деца 
и семейства в акцент върху патронажните грижи за 
бременни и деца, както и патронажни грижи, подк-
репящи първичната медицинска помощ в грижата 
за възрастните пациенти. 
Екипът ни от акушерки и медицински сестри са на 
разположение да отговарят на въпроси, да предоста- 

 
 

вят необходимата информация и да 
изпълняват всички дейности и манипу-
лации в съответствие с Наредба №1 от 
2011 г. за професионалните дейности, 
които медицинските сестри, акушерки-
те, асоциираните медицински специа-
листи и здравните асистенти могат да 
извършват по назначение или самосто-
ятелно. Медицинските специалисти са 
сертифицирани в извършването  на 
качествени здравни грижи и работят в 
тясно сътрудничество с всеки пациент, 
като спазването на лекарските назначе-
ния и осъществяването на връзка с ле-
куващия лекар е в съответствие с прин-
ципите на Добрата медицинска прак-
тика. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
                     

Райна Бояджиева, 
Главна медицинска сестра на ДКЦ ,,Чайка”  

и Председател на РК на БАПЗГ - Варна: 
ДКЦ "ЧАЙКА" Е ПЪРВОТО ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ СЪС  
ЗВЕНА ЗА САМОСТОЯТЕЛНА СЕСТРИНСКА И АКУШЕРСКА ПРАКТИКА 

                                                 
 



59  

ЗДРАВНИ ГРИЖИ, брой 4 /2018 

   ЗА ПРИМЕР 

                 
                                     БР ОЙ 4            ГОДИНА 9                2018 г.                БАПЗ Г           
 

 

       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Звеното за оказване на самостоятелни  
сестрински грижи предоставя здравни 
грижи и медицинско наблюдение 
включително в домашна среда, в 
подкрепа на хора с увреждания и 
хронични заболявания, хирургично 
болни, дехоспитализирани от лечебни 
заведения, онкологични болни 
пациенти  с хронични рани, болни с 
диаб етно стъпало,  бол ни с 
декубитални рани, обработка на рани 
и поставяне на специфични 
превръзки, въвеждане на лекарствени 
продукти и инфузионни разтвори по 
лекарско назначение. 
Звеното за самостоятелни акушерски 
грижи  предоставя пренатални, пост-
натални и патронажни грижи в извън-
болничната помощ от висококвалифи-
цирани акушерки за подрастващите, 
бременните жени, младите майки и 
новородените деца. Регистрираните 
бъдещи майки за провеждане на женс-
ка консултация могат да разчитат на 
постоянната подкрепа на нашия екип 
от акушерки.  
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Председателят на Българската асоциация на професио-
налистите по здравни грижи Милка Василева изпрати 
поздравителни адреси до председателите на големите 
национално представени пациентски организации у нас 
по случай  Европейския ден за правата на пациента, който 
по традиция се отбелязва на 18 април.  
За първи път Денят на пациента е отбелязан в ЕС през 
2007 г. Целта е да се популяризират основните права на 
пациента и приоритетите в европейската политика в сфе-
рата на здравеопазването, както и да се насърчат институ-
циите в съответните държави да предприемат необходи-
мите политически действия за дефиниране на правата на 
пациента и тяхното спазване. 

 
14-те основни права на пациента, залегнали  
в Европейската харта за правата на пациента: 
 

1. Право на превантивни мерки 
Всяко лице има право на подходящи услуги, предпазващи го от 
заболяване. 
 

2. Право на достъп 
Всяко лице има право на достъп до здравни услуги в съответствие 
със своите здравни нужди. Здравните услуги трябва да гаранти-
рат равен достъп за всеки, без каквато и да е дискриминация от 
гледна точка на финансови ресурси, местоживеене, вид на забо-
ляването или момент на достъпа. 
 

3. Право на информация 
Всяко лице има право на достъп до каквато и да е информация 
във връзка с неговото здравословно състояние, медицинските 
услуги и начина на тяхното прилагане, както и относно постиже-
нията на научно-изследователския прогрес. 
 

4. Право на съгласие 
Всяко лице има право на достъп до всяка информация, която 
може да му позволи да участва активно във вземането на решения 
за неговото здраве; тази информация е предпоставка за всяка 
процедура и лечение, вкл. и за участие в научни изследвания. 

 
 

5. Право на свободен избор 
Всяко лице има право на свободен избор между различни лече-
ния и изпълнители на медицинска помощ на базата на адекватна 
информация. 
 

6. Право на тайна и конфиденциалност 
Всяко лице има право на конфиденциалност по отношение на 
неговата лична информация, включително информацията за 
неговото здравословно състояние и за възможните диагностични 
или терапевтични процедури, както и на защита на личната му 
тайна по време на извършване на диагностични прегледи, посе-
щения на специалисти и общо медицинско лечение/
хирургически намеси. Всяко лице има право на свободен избор 
между различни лечения и изпълнители на медицинска помощ 
на базата на адекватна информация. 
 

7. Право на уважение към времето на пациента 
Всяко лице има право да получи необходимото му лечение своев-
ременно и в рамките на предварително установен срок. Това 
право е приложимо на всеки отделен етап на лечение. 
 

8. Право на спазване на стандартите за качество 
Всяко лице има право на достъп до висококачествени здравни 
услуги на основата на определяне и спазване на прецизни стан-
дарти. 
 

9. Право на безопасност 
Всяко лице има право на защита от опасности, породени от лошо 
функциониращи здравни услуги, медицинска небрежност и 
грешки, както и право на достъп до здравни услуги и лечения, 
покриващи изискванията за висок стандарт на безопасност. 
 

10. Право на иновации 
Всяко лице има право на достъп до иновационни процедури, 
включително диагностични, в съответствие с международните 
стандарти, независимо от икономическите или финансови съоб-
ражения. 
 

11. Право на избягване на ненужно страдание и болка 
Всяко лице, индивид има право да избягва, доколкото е възмож-
но, страданието и болката във всяка фаза на заболяването си. 
 

12. Право на индивидуално лечение 
Всяко лице има право на диагностични или терапевтични прог-
рами за лечение, пригодени колкото е възможно повече към него-
вите лични потребности. 
 

13. Право на жалване 
В случай на понесени вреди всяко лице има право да подаде 
жалба и да получи отговор или друга обратна информа-
ция. 
 

14. Право на обезщетение 
Всяко лице има право на достатъчно обезщетение в рамките на 
разумен срок в случай на понесена физическа, морална или пси-
хологическа вреда, причинени от здравни услуги и лечение. 
 
 
 

        

         ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА БАПЗГ ПОЗДРАВИ ПАЦИЕНТСКИ  
ОРГАНИЗАЦИИ ПО СЛУЧАЙ ЕВРОПЕЙСКИЯ ДЕН  

ЗА ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА 

 ПРАВА НА ПАЦИЕНТА 

                 
                                     БР ОЙ 4            ГОДИНА 9                2018 г.               БАПЗ Г            
 
  БРОЙ 12               ГОДИНА  7                2016  г.               БАПЗ Г           
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 Д-р Мария Петрова, 
адвокат по медицинско право: 

НОРМАТИВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА  
АКУШЕРСКА ПРАКТИКА В БЪЛГАРИЯ 

 
 

Въпросът с нормативното уреждане на самостоятелни 
акушерски практики има огромно значение по няколко 
направления: от една стана се явява възможност за разви-
тие и израстване на акушерките; от друга чрез тях се съз-
дава по-достъпна акушерска грижа; превенция на небла-
гоприятни събития в акушерството.  
 
Проблемът за възможността за самостоятелна акушерска 
практика е дискутабилен и като такъв е бил поставян мно-
го пъти на вниманието, както на властимащите, така и на 
обществото. Въпреки това пред реализацията на самостоя-
телни акушерски практики все още има, както законови, 
така и финансови неясноти.  
 
В основата на възможността за самостоятелна акушерска 
практика най-често поставят следните въпроси: Какво 
образование следва да имат акушерките? Достатъчно ли е 
образованието, което към момента получават, за да могат 
да работят самостоятелно? Какви дейности ще се извърш-
ват в самостоятелната акушерска практика? Как ще става 
регистрирането на практиката? Кой ще осъществява конт-
рол върху самостоятелните акушерски практики? 
 
Законът за здравето урежда медицинското образование в 
глава седма, раздел I, а в  чл. 175, ал. 2 регламентира, че 
подготовката и придобиването на образователно-
квалификационната степен "Бакалавър“ по специалности-
те от професионално направление "Обществено здраве" и 
по специалностите "Медицинска сестра", "Акушерка" и 
"Лекарски асистент" от професионално направление 
"Здравни грижи" се организира и провежда във факултети 
и/или филиали на висши училища, получили акредита-
ция по реда на Закона за висшето образование. Според 
действащото законодателство акушерките придобиват 
образование и в съответствие с Единните държавни изиск-
вания, заложени в Наредба, приета с Постановление на 
Министерски съвет № 248 от 22.11.2005 г.  
 
Акушерките в България безспорно практикуват правно-
регулирана дейност, от една страна с оглед придобиване-
то на образователно квалификационна степен, а от друга - 
с оглед определените дейности в Наредба № 1 от 2011 г. за 
професионалните дейности, които медицинските сестри, 
акушерките, асоциираните медицински специалисти и 
здравните асистенти могат да извършват по назначение 
или самостоятелно. Именно с тази наредба се въвежда 
упражняването на акушерските дейности и достъпа до 
акушерска помощ, които да позволяват функционирането 
на акушерската професия без надзор и индикации от ле-
кар, съгласно Европейската директива от 21 януари 1980 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
относно координиране на законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби относно достъпа до аку-
шерските дейности и упражняването на тези дейности 
(80/155/ЕИО). Законодателят подробно е описал в чл. 5, 
ал. 1 на Наредба № 1 дейностите, които акушерките могат 
да извършват самостоятелно. Още веднъж обръщам вни-
мание, че самостоятелността на действия на акушерките 
не се обуславя от това те да извършват дейности, на които 
не присъства лекар или друг медицински персонал. 
Заложената в чл. 5, ал. 1 от Наредбата самостоятелност е в 
смисъл на самостоятелно вземане на решения и осъщест-
вяване на дейността, след вземане на решение, респектив-
но носене на отговорност за взетите решения и осъществе-
ните дейности.  
 
От казаното до тук, става ясно, че по отношение на обра-
зованието и дейностите, които акушерките могат да прак-
тикуват самостоятелно, е налице нормативна уредба. 
Следва да се постави въпросът къде ще се осъществява 
самостоятелната акушерска практика? 
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Законът за лечебните заведения регламентира, че „. наб-
людение на бременни жени и оказване на родилна по-
мощ“ се осъществява в лечебни заведения, които са орга-
низационно обособени структури на функционален 
принцип, като осъществяването става от лекари или лека-
ри по дентална медицина самостоятелно или с помощта 
на други медицински и немедицински специалисти, кои-
то могат да извършват дейност по чл. 2. От текста на зако-
на става ясно : първо, че наблюдението на бременни и 
родилната помощ се оказват само и единствено в лечебно 
заведение; второ, че се осъществява винаги от лекари, кои-
то работят с помощта на специалистите по здравни гри-
жи. Т.е. чл. 2 от Закона за лечебните заведения не позволя-
ва създаване на лечебно заведение, в което да се осъщест-
вява „наблюдение на бременни жени и оказване на родил-
на помощ“, в което да няма лекари. Видовете лечебни за-
ведения са изрично изброени в Закона, уреден е и начи-
нът, по който те получават съответните разрешителни за 
дейност. След последните промени от 2015г. в Закона за 
лечебните заведения се въведе текст, според който: “В ме-
дицинския, медико-денталния и диагностично-консул-
тативния център могат да се разкриват звена, в които ле-
карски асистенти, медицински сестри или акушерки са-
мостоятелно оказват здравни грижи. “Видовете дейности, 
които се извършват в звената – самостоятелни акушерски 
практики, се определят в съответствие с наредбата по чл. 
7, ал. 1 от Закона за съсловната организация на медицинс-
ките сестри, акушерките и асоциираните медицински 
специалисти, т.е. Наредба № 1 от 2011 г. Според Закона, 
тези звена, които се предполага, че ще поставят основите 
на „самостоятелната акушерска практика“ следва да се 
ръководят от акушерка и с професионален стаж не по-
малко от две години, а редът за дейностите, които могат 
да се извършват в самостоятелната акушерска практика, се 
определя с правилника за устройството, дейността и вът-
решния ред на съответното лечебно заведение. 
 
От казаното дотук става ясно, че самостоятелната акушер-
ска практика е законово възможна само като „звено“ към 
медицинския, медико-денталния и диагностично-
консултативния център, т.е. може да съществува като ак-
цесорно звено само и единствено към лечебно заведение 
за извънболнична помощ. Текстът в чл. 17а ограничава 
практическата възможност за разкриване на самостоятел-
на акушерска практика и се явява силна ограничителна 
предпоставка за самостоятелна дейност на акушерките. За 
да могат да практикуват самостоятелно те следва да бъдат 
или част от медицинския екип на лечебно заведение за 
болнична помощ, или звено към изброените в чл. 17а ле-
чебни заведения за извънболнична помощ. И в двата зако-
нови посочени случаи, акушерките би следвало да могат 
да извършват самостоятелно дейностите, които са описа-
ни в чл. 5, ал. 1 от Наредба № 1.  
 
Но и в двете хипотези не можем да говорим за 
„самостоятелна практика“, дотолкова, доколкото реализа-
цията в първия случай е обвързана и е изцяло в обхвата на 
болничната помощ и няма самостоятелна форма, докато 
във втория случай е ограничена, както като форма – звено,  

 
така и като възможност с оглед акцесорния характер на 
звеното.  
 
Неуредиците в Закона за лечебните заведения и въвежда-
нето на чл. 17а не решават проблема пред акушерките и 
не дават практическа възможност за реализация на самос-
тоятелна акушерска практика. Неправилно обаче се из-
тъква, че тези препятствия в Закона за лечебните заведе-
ния противоречат на Европейската директива от 21 януа-
ри 1980 година относно координиране на законовите, под-
законовите и административните разпоредби относно 
достъпа до акушерските дейности и упражняването на 
тези дейности (80/155/ЕИО). Нормативното решение на 
проблема следва да се търси чрез промяна на обхвата на 
Закона за лечебните заведения – чл. 2, ал. 1, т. 6, както и 
чрез прецизиране на текста на чл. 17а, който макар и виж-
дан като решение на проблема със самостоятелните аку-
шерски практики, практически не дава възможност за 
пълнота и легална обоснованост на такива. 
 

Без да поставям под въпрос необходимостта от самостоя-
телни акушерски практики и позитивите, които общество-
то може да има от тях, бих искала да отбележа, че при ед-
на по-гъвкава нормативна уредба в Закона за лечебните 
заведения, която би способствала за реална, практическа 
възможност за самостоятелна акушерска практика, като 
последваща стъпка следва да се въведе „Стандарт за аку-
шерските дейности“, който би позволил осъществяване на 
административен контрол върху дейността. Само по този 
начин могат да се извлекат максимално позитиви от съ-
ществуването на самостоятелни акушерски практики.  

  
Статията е публикувана в сп. "Здравни грижи",  

бр. 1/2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА  
ОСИГУРЯВА СВОБОДЕН ДОСТЪП ДО  

МЕДИЦИНСКИТЕ СПИСАНИЯ НА SPRINGER 
 

Свободен достъп до списания от научната колек-
ция „Медицина“ на издателска компания Springer 
осигурява Библиотеката на Мeдицински 
университет "Проф. Параскев Стоянов" -Варна до 
средата на 2019 г., информираха от учебното заве-
дение.  Колекцията включва триста от най-
реномираните списания с висок импакт фактор по 
Thomson Reuters. 
Списанията на Springer публикуват последни отк-
рития в медицината, особено по направления като: 
радиология, ядрена медицина и радиотерапия; изс-
ледвания за рак, транслационна онкология и кли-
нична онкология;  разработка на нови лекарства и 
клинични изпитания; обща хирургия и всички хи-
рургични под-дисциплини; медицина, базирана на 
клинични случаи и др. 
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Брой 14/2018 г. на "Форум Медикус" - вестникът на про-
фесионалистите в медицината.  Уводната статия на 
броя е посветена на проекта за Национална здравна кар-
та. От нея става ясно, че общо 32 913 легла са необходи-
ми за удовлетворяване потребностите на населението 
от болнична медицинска помощ. Вестникът изтъква, че 
приемането на здравната карта ще даде възможност на 
НЗОК да упражнява правото си на избор с кои лечебни 
заведения може да сключи договори, в случаите, когато 
на територията на дадена област има свръхпредлагане 
на конкретни медицински услуги.  Това ще гарантира 
ефективно изразходване на средствата при гарантиран 
достъп на гражданите до качествена медицинска помощ.  
В статията се уточнява, че НЗК е разработена на осно-
вана на регионалните здравни карти, които отчитат 
осигуреността на всяка от административните облас-
ти с медицински специалисти, болнични легла, високо-
технологична апаратура и достъп до спешна помощ. 
Планират се и потребностите на населението от бол-
нична и извънболнична помощ  с цел да се постигне ефек-
тивна и дългосрочна национална политика.  
В. "Форум Медикус" отбелязва, че в НЗК е залегнало съ-
отношението 180 специалисти по здравни грижи на 100 
000 души население.За база е взето съотношението 1:1 - 
на един лекар се пада една медицинска сестра. В АГ бол-
ниците съотношението лекар-акушерки е 1:1,5, в рехаби-
литационните центрове - 1:3 (на един лекар - трима 
рехабилитатори). 
В броя е отделено внимание на инициативите по време 
на Световната седмица на първичните имунни дефици-
ти, възможността за безплатни прегледи при кардиолог, 
пулмолог и гастроентеролог в УМБАЛ "Алексан-
дровска".   
Публикувана е информация за предстоящите "Български 
фармацевтични дни 2018", чийто организатор е Българ-
ският фармацевтичен съюз. Те ще бъдат част от съби-
тията на Международния панаир в Пловдив (22-24 юни 
2018 г.). Тази година темата е "Фалшивите лекарства - 
роля и място на фармацевта".   Обявени са и 
предстоящите обучения, организирани от Българската 
а со ц и а ц и я  на  л е ка р ст ве на  и нф о рм а ц ия . 
Читателите могат да се запознаят с темите, които ще 
бъдат в центъра на вниманието по време на Четвъртия 
юбилеен конгрес по обща медицина (22-25 ноември 2018 
г., Пловдив). Публикувана е и обява с информация за 
старта на ежегодния конкурс за стипендии на Ромския 
образователен фонд.  
  

 

 
В броя е публикувано становище от д-р Стойчо Кацаров 
по повод регулацията на медицинската помощ у нас.    
Публикувано е първото по рода си проучване за холисти-
чен метод при лечението на ХОББ. Цяла страница е 
отделена на здравната система в Канада.  
В броя може да се прочете eсето на акад. Владимир Овча-
ров "Полет в бъдещето", което е публикувано в сборника 
"Дори мечтата стига", издаден от Българския лекарски 
съюз.  
Има интересни информации за нови технологии и ино-
вации в медицината, публикувани са мотивите на МЗ 
към проекта на Наредбата за изменение и допълнение на 
Наредба №15 от 2009 г. за условията за издаване на раз-
решение за производство/внос и принципите и изисква-
нията за добра производствена практика  на всички ви-
дове лекарствени продукти, на лекарствени продукти за 
клинично изпитване и на активни вещества.  
В броя има информация за Деветия симпозиум по ендок-
ринология  и минимално инвазивна хирургия, а в рубри-
ката "Нова книга" има информация за сборника 
"Клинична лаборатория и клинична медицина" под ре-
дакцията на проф. Захари Кръстев и проф. Тодор Шип-
ков. Наръчникът може да бъде настолен справочник за 
всеки общопрактикуващ лекар и тесен специалист, обяс-
нява в статията си проф. Витан Влахов.      
 

 
     
 
 
                                            

                                                           ИЗЛЕЗЕ БРОЙ 14 НА ВЕСТНИК "ФОРУМ МЕДИКУС" 
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Главният редактор на в. "Форум Медикус" Да-
рина Стоева връчи приза "Медик на 2017" на  
проф. д-р Лъчезар Трайков - уважаван невролог с 
голям научен принос за диагностиката и лече-
нието на Алцхаймер и дегенеративните заболя-
вания. Проф. Трайков е ръководител на Катед-
рата по неврология на Медицинския универси-
тет – София и на Българския център от Евро-
пейския консорциум по болестта на Алцхаймер 
(Centers of excellence от EADC), председател на 
Българското дружество по деменции, зам.-
председател на Българското дружество по нев-
рология, както и началник на отделение в Кли-
никата по неврология на  УМБАЛ  
”Александрвска”, член-кореспондент на Българс-
ката академия на науките. 
 
Проф. Лъчезар Трайков представя българската нев-
рологична школа в много международни проекти и 
работни групи в различни точки на света, участвал в 
проучвания и съвместни публикации с водещи евро-
пейски и световни изследователи в сферата на нас-
ледствените деменции на когнитивните нарушения 
при множествена склероза, на болестта на Алцхай-
мер и др. Написал е над 650 научни труда, от които 
75 са статии в едни от най-престижните световни 
списания в областта на невронауките. Само през 2017 
г. специалистът е публикувал 8 научни статии с при-
нос в бурно развиващата се изследователска сфера. 
Като президент на Българския клон на Балканския 
медицински съюз проф. Трайков организира през м. 
г. Балкански медицински дни, както и Национален 
симпозиум съвместно с БАН на тема „Когнитивни 
нарушения при неврологични заболявания“ с учас-
тието на международни лектори. 
Вестник "Форум Медикус" връчва наградата "Медик 
на годината" за 27-ми път. Церемонията се състоя на 
3 април 2018 г. в 42-ра зала на НДК и мина под мото-
то "Ум, слово, красота - новите спасители на човека".  
Първи поздравления към домакините и проф. Трай-
ков отправиха председателят на Комисията по здра-
веопазването в 44-тото Народно събрание д-р Дание-
ла Дариткова и здравният министър Кирил Анани-
ев.  На тържеството присъства и главният секретар 
на МЗ проф.   Красимир Гигов. 

 
     

 

ВЕСТНИК "ФОРУМ МЕДИКУС" ВРЪЧИ ПРИЗА  
"МЕДИК НА 2017" НА ПРОФ. Д-Р ЛЪЧЕЗАР ТРАЙКОВ 

 

Председателят на здравната комисия в парламента 
д-р Даниела Дариткова, здравният министър Кирил 
Ананиев и главният секретар на МЗ проф. Краси-
мир Гигов  (от ляво надясно). 
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Главният редактор на в. “Форум Медикус” Дарина 
Стоева прочете поздравителни адреси от президен-
та Румен Радев и министър-председателя Бойко Бо-
рисов. 
Почетният председател на УС на БАПЗГ и главен 
редактор на списание "Здравни грижи" Станка Мар-
кова също поднесе поздравления, с които отбеляза 
навременната висока оценка, която съвсем заслуже-
но получава проф. Трайков.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Проф. Маркова връчи на Дарина Стоева красиво 
цвете и поздравителен адрес от председателя на УС 
на БАПЗГ Милка Василева.   
"Тази награда се утвърди през годините като едно от 
най-престижните отличия за специалистите в меди-
цинската сфера, които са показали най-добри резул-
тати в практиката и науката за едногодишен пери-
од, както и в своята професионална кариера като 
цяло", отбелязва Милка Василева.   
В поздравлението си Милка Василева  се  обръща 
към всички медици с думите: "Уважаеми медицинс-
ки специалисти, използвам този тържествен ден, за 
да Ви поздравя още веднъж за Вашата висококвали-
фицирана и самоотвержена работа в името на здра-
вето и живота на хората. Бъдете здрави, успешни и 
пазете своята вяра и оптимизъм! Защото колкото и 
трудности да има в сферата на българското здравео-
пазване от Вашата професионална и човешка само-
отверженост зависят съдбите на много хора, които 
ще върнат доброто, което сте им сторили, като сами-
те те сътворяват добро, когато оздравеят". Василева 
благодари специално на г-жа Дарина Стоева за изг-
раденото през годините добро партньорство. На 
празника като гост присъства и парламентарният 
секретар на БАПЗГ Мария Балевска.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екипът на "Форум Медикус" и проф. Трайков полу-
чиха поздравления още от зам.-председателя на Бъл-
гарския лекарски съюз проф. д-р Огнян Хаджийски, 
зам.-генералния директор на БЧК д-р Надежда То-
доровска, д-р Андрей Кехайов - президент на Юго-
източния медицински форум и др.  
 

Проф. Лъчезар Трайков направи кратка презен-
тация, в която изтъкна някои обикновени за-
нимания, които помагат на мозъка да остане 
млад и активен - творчески занимания с търсе-
не на нестандартни решения; съзерцаване на 
красиви хора, произведения на изкуството, 
природа и т. н; танцуване с любим човек; ак-
тивно четене всеки ден; положителни емоции 
и повече усмивки от другите и за другите. 
“Много полезни са и черният шоколад и черве-
ното вино”, изтъкна още специалистът и пока-
ни гостите на изискания коктейл.     

 

 

Парламентарният секретар на БАПЗГ Мария Балев-
ска и  главният редактор на сп. “Здравни грижи” 
малко преди началото на церемонията по награжда-
ване (от ляво надясно). 
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На 11 април 2018 г., в зала "Галерия"  на столичния хо-
тел "Анел" бе проведена първата творческа среща на 
лекари-творци под надслов "Футорология в бяло". Ини-
циатор и организатор на събитието е  Българският ле-
карски съюз. На срещата беше представен сборникът 
"Дори мечтата стига", който включва статии и разка-
зи на лекари, посветени на бъдещето на медицината, 
публикувани в печатния орган на БЛС "Quo vadis".  
Свои стихове прочете доц. д-р Сергей Илиев - началник 
на Отделение по колопроктология и гнойно-септична 
хирургия в Клиника по коремно-висцерална хирургия при 
УМБАЛ Плевен. "Поезията продължава да е мой верен 
спътник в професионалния ми път", сподели видният 
хирург. Със своите поетични откровения развълнува 
публиката и д-р Весела Димова, специалист по вътреш-
ни болести и кардиология от МБАЛ "Св. Марина" - Пле-
вен.  
Ръководството на БЛС раздаде почетни знаци и грамоти 
на изтъкнати лекари-творци. Сред наградените бяха  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
акад. проф. д-р Владимир Овчаров, акад. проф. д-р Богдан 
Петрунов, д-р Атанас Иванов (с артистичен псевдоним 
Тео Буковски), д-р Тотко Найденов - гл. редактор на в. 
"Български лекар", д-р Димитър Пашкулев и др.  
Присъстващите успяха да видят кратък поетичен 
филм за лекари-творци с автор проф. Веселин Борисов. 
След края на официалната част присъстващите 
размениха мисли на чаша вино и  разгледаха 
художествените фотографии на изтъкнатия български 
онколог проф. д-р Георги Бойчев. 
„Днешното събитие бе храна за душата, за всички нас, 
които, залисани в проблемите, сме забравили да се нас-
лаждаваме на малките, позитивни аспекти от живота“, 
сподели председателят на БЛС д-р Венцислав Грозев.  

 

   
                     
                  
 

БЛС ПРОВЕДЕ ПЪРВАТА ТВОРЧЕСКА СРЕЩА НА ЛЕКАРИ  
  ПОД НАДСЛОВ "ФУТУРОЛОГИЯ В БЯЛО" 
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Повече от 200 студенти от различни националнос-
ти сътвориха грандиозен спектакъл по време на 
Втория национален студентски фестивал на меди-
цинските университети в България с международ-
но участие, информираха организаторите от 
Медицински университет "Проф. Параскев 
Стоянов" - Варна.  Студентите пяха, танцуваха и 
представиха артистичните си умения пред 
публиката, която остана в плен на магията на 
изкуството повече от 5 часа в препълнената зала в 
Санитарно-оздравителния комплекс „Камчия" на 
21 април 2018 г.   
Участие взеха студенти от медицинските специ-
алности на 6 университета в страната и чужбина. 
Невероятният спектакъл, който поднесоха участ-
ниците от медицинските университети във Варна, 
София, Пловдив, Плевен, Медицински факултет 
към Тракийски университет - Стара Загора и меж-
дународните гости от Университета в Патра, 
Гърция, предизвика бурни емоции и показа феерия 
от красота. 

 
 
 

Сред публиката бяха ректорите на МУ-Варна проф. 
Красимир Иванов, на МУ-Плевен проф. Славчо Томов, на 
МУ-Пловдив проф. Стефан Костянев, директорът на 
УМБАЛ "Св. Марина" - Варна проф. Валентин Игнатов, 
както и академичните ръководства на всички медицинс-
ки университети в България. Поздравителни адреси бяха 
получени от Министъра на здравеопазването на Бълга-
рия г-н Кирил Ананиев, главния секретар на Министерс-
тво на здравеопазването проф. Красимир Гигов, председа-
теля на Общински съвет - Варна г-н Тодор Балабанов, 
ректора на ТУ-Варна проф. инж. Росен Василев и др. 
Шоуто откриха танцьорите от Фолклорно-танцовия 
ансамбъл на МУ-Варна с ръководител Диана Димитрова, 
които изправиха публиката на крака и дадоха началото 
на представяния на български фолклор от различни кра-
ища на страната. Блестящи бяха изпълненията и на 
студентите, които се бяха спрели на песни на големите 
имена в музиката - Лайза Минели, Тина Търнър, Бийонсе, 
Кристина Агилера, Марая Кери, Адел. Международните 
гости от университета в Патра, Гърция развълнуваха 
публиката с песни, музика и танци от Пелопонес и 
Средна Гърция. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Индийски и непалски танци представиха чуждестранни  
студенти, които учат  в 4 университета у нас. Те успя-
ха да потопят публиката в автентичната атмосфера 
на митичните страни и да разкажат вълшебни истории  
от старите епоси. Завладяващите с величието и красо-
тата си творения на човешкия гений – оперната музика 
и балетът – също имаха заслужено място на фестивал-
ната сцена и докоснаха сетивата на присъстващите с 
виртуозните изпълнения на студентите. 
Ангелските гласове на студентите от госпъл хора на 
МУ-Пловдив пренесоха гостите в друго измерение, а два 
скеча, театрална трупа, авторска поезия и хип-хоп 
танци допълниха пъстроцветната мозайка на програма-
та на фестивала 
В третата част на фестивалния ден бе отредено място 
на рок музиката. Три рок банди представиха евъргрийн 
парчета пред наелектризираната публика и отново я 
изправиха на крака. Специална изненада бе появата на 
последната група - бандата на проф. Платиканов и при-
ятели. 
Зрелищният финал изпрати с фойерверки всички учас-
тници, които от сцената на МУ-Варна си обещаха да се 
срещнат отново следващата година в Плевен. 
 

   
 
                     
                  

ПОВЕЧЕ ОТ 200 СТУДЕНТИ ВЗЕХА УЧАСТИЕ  
ВЪВ ВТОРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТУДЕНТСКИ ФЕСТИВАЛ  

НА МЕДИЦИНСКИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ ВЪВ ВАРНА 
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 За пореден път медиците от МБАЛ 
"Проф. Параскев Стоянов" АД - Ловеч 
протестират. Болницата се намира в 
тежко финансово състояние. Лекарите 
и сестрите са недоволни от неизплате-
ните им заплати, недостига на лекарс-
тва и консумативи, както и заради не-
ясното бъдеще на лечебното заведение. 
Протестиращите са изпратили отво-
рено писмо до институциите с призив 
за трайно решаване на проблема. В него 
те твърдят, че разработеният през 
миналата година от Министерството 
на здравеопазването оздравителен план, 
на практика не работи. 
 
 

Ловешките медици не са получавали заплати си за 
януари, февруари и март 2018 г. Според прокуриста 
на здравното заведение д-р Ченко Чоков, от начало-
то на годината, на база оздравителния план, меди-
цинските работници са получавали заплати за мина-
лата година, но изплащането изостава с три заплати. 
Причините са натрупаните задължения от предход-
ния период. 
 

Д-р Ченко Чоков, прокурист на МБАЛ-Ловеч: За-
работките са достатъчно, както са по погасителния 
план, имаме подписани споразумения с голяма част от 
т. нар. кредитори за месечни погасявания в рамките на 
този погасителен план в рамките от 62 000 лв., но пос-
ледните два месеца се наложи да преведем пари в повече 
на някои от кредиторите, като НАП и по този начин не 
успяхме да си покрием ежемесечните задължения.  
 
Д-р Ченков подчерта, че и сега има запор върху 
сметки, което създава напрежение и несигурност 
сред персонала, което се отразява и на работата. 
 

Д-р Ченко Чоков: Увеличават се напусналите лекари, 
медицински сестри, персонал, с което не функционира 
реално Пневмофтизиатрично отделение. Напускат и 
други лекари. Има и такива сестри и лекари, които са 
назначени, за да запазим нивото на компетентност на 
останалите отделения, но тази несигурност създава 
проблеми за намирането на кадри. 

 
Прокуристът твърди, че на този етап болницата раз-
полага с достатъчно лекарства, но опасност за липса-
та им съществува. Причината е, че въпреки договор-
ките и вдигането на запорите от някои кредитори, в  
началото на всеки месец отново са налагани запори 
от частни съдебни изпълнители. Работещите в ло-
вешката болница обвиняват за състоянието ѝ местно-
то и държавното управление. 
 
Стела Димитрова, технически секретар в ТЕЛК-
Ловеч: Нито кметицата си върши работата, като хо-
рата, нито от Министерството взимат някакво отно-
шение. Празни обещания, никой не го интересува, дават 
се обещания на вятъра. 
 
Прокуристът на болницата заяви, че подкрепя про-
тестите на колегите си и ще търси решение на проб-
лема в Министерството на здравеопазването и НЗОК. 
 

25.04.2018 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

   
           
 
 

БНТ, Новини: 
ПОРЕДЕН ПРОТЕСТ НА МЕДИЦИТЕ ОТ МБАЛ-ЛОВЕЧ 
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Мултипараметричен монитор за неинвазивно изс-
ледване на кръвни параметри Radical 7 получи УМ-
БАЛСМ "Пирогов" на 24 април 2018 г. Медицинска-
та апаратура е на стойност 22 888 лв. и ще бъде пода-
рена на спешната болница от Националната верига 
хипермаркети за детски и бебешки стоки 
"Хиполенд" и Българския Червен кръст. Изпълни-
телният директор на "Пирогов" проф. д-р Асен Бал-
тов получи новата апаратура от изпълнителния ди-
ректор на „Хиполенд“ Мариан Колев в присъствие-
то на председателя на БЧК Христо Григоров, ин-
формира Zdrave.net. 
 
Това е вторият подобен апарат у нас, а най-голямото 
му предимство е, че определя нивата на хемоглоби-
на, на пулса и ситуацията чрез сензори, които не 
причиняват болка на пациентите. Уникалният апа-
рат е от най-ново поколение и е толкова широкообх-
ватен, че може да подава параметри по време на опе-
рация или транспортиране както на новородени, 
така и на възрастни пациенти, уточняват от лечеб-
ното заведение. Мониторът работи изцяло неинва-
зивно, като сензорите се поставят на ръката или на 
крака. Различни светлинни, цветови и звукови инди-
катори сигнализират на анестезиолога или реанима-
тора, че има промяна в показанията на пациента. 
В следоперативния период на ренимационни гри-  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

жи кръвоизливите са една от основните причини за 
високата смъртност сред пациентите, преживели 
операция и тежка травма. Ето защо проследяването 
на нивата на хемоглобина е от животоспасяващо 
значение за болните в критично състояние. 
"Този апарат е наша мечта от повече от десет годи-
ни. По неинвазивен начин, без да се бодат децата, тя 
може да изведе всеки един кръвен показател. Тя ни 
дава възможност да следим насищането на кръвта с 
кислород и хемоглобина. Чрез този апарат се спес-
тяват излишни кръвопреливания, излишни разходи 
за вземане на кръв, а в същото време е особено це-
нен за малките деца, при които по принцип обемът 
циркулираща кръв е много малко“, обясни  доц. д-р 
Румяна Андонова, началник на Клиниката по ин-
тензивно лечение за деца в „Пирогов“. 
„Пирогов“ е болница, която разполага с всички не-
обходими структури, свързани с децата – детска 
урология, детска токсикология, детски изгаряния, 
детска неврохирургия, детска коремна хирургия, 
хирургия на новороденото, детска травматология, 
детска реанимация, детски интензивен сектор. 
Единствени сме в България с детска противошокова 
зала. Предстои и откриването на педиатрия. След 
ремонта през ноември миналата година пациенти-
те, които идват в детските клиники, се увеличиха с 
30%“, похвали се проф. Балтов. 
 

 
 

СЛЕДЯТ КРЪВНИ ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗ БОЛКА  
В УНИВЕРСИТЕТСКА БОЛНИЦА "ПИРОГОВ" 
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От края на 2017 г. в УМБАЛ „Св. Марина” работи 
модерният и единствен в страната диагностичен 
апарат за изследване за рак на гърдата сономамото-
мограф, съобщи Zdrave.net. 
 „Тази система е изключително подходяща за ранно 
откриване на рак на млечната жлеза, тъй като ске-
нирането е напълно автоматично и обхваща не само 
гърдата, но и околните тъкани. Тази технология да-
ва възможност да се елиминира напълно субектив-
ният фактор, съществуващ при класическата ехогра-
фия на гърдата“, обяснява проф. д-р Боян Балев, 
началник на клиниката по образна диагностика в 
университетската болница „Св. Марина“ във Варна. 
Прецизна компютърна програма следи за заснема-
нето на всеки милиметър от обекта, след което след-
ва обработка на образите и предоставянето им за 
анализ от специалиста. Изображенията се съхраня-
ват в болничната система най-малко десет години и 
е осигурен достъп на специалистите до тях по всяко 
време. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Важно предимство на системата е отсъствието на 
йонизираща радиация. Това прави метода напълно 
безвреден и по тази причини се препоръчва за диаг-
ностика, особено при жени в репродуктивна въз-
раст. 
Най-голямото предимство на сономамотомография-
та е, че може да се ползва с висока диагностична 
стойност при млади жени, при които класическата 
рентгенова снимка (мамография) е неприложима. 
До около 40-годишна възраст малките патологични 
обекти, какъвто е и началният стадий на рак на 
млечната жлеза, не могат да се изобразят на мамог-
рафията поради припокриване от естествената 
плътност на гърдата, обяснява проф. Балев. Тази 
физиологична особеност обаче не е пречка за улт-
развуковата енергия, ползвана при сономамотомог-
рафията. Системата регистрира всяка промяна в 
нормалната структура на гърдата и я „предоставя” 
на лекаря за оценка. 
 

 
 

 

МОДЕРЕН АПАРАТ ОТКРИВА РАК НА ГЪРДАТА 
В УМБАЛ "СВЕТА МАРИНА" - ВАРНА 



74  

ЗДРАВНИ ГРИЖИ, брой 4 /2018 

 

 НАУКА 

                 
                                     БР ОЙ 4            ГОДИНА 9                2018 г.               БАПЗ Г            
 
  БРОЙ 12               ГОДИНА  7                2016  г.               БАПЗ Г           

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Персонализирана ваксина срещу рак на яйчниците 
удължава значително преживяемостта на жени, под-
ложени на лечение. Швейцарски учени са установи-
ли, че ваксините, които атакуват специфичния ту-
мор на всяка една от пациентките, удължават живота 
на 80% от тях, съобщи Clinica.bg, позовавайки се на 
публикация в научното списание New Scientist. 
 
Това не е първата разработена ваксина срещу рак, но 
е първата, създадена да убива конкретни ракови об-
разувания. Съществуващите до момента ваксини да-
ват обещаващи резултати при клиничните проучва-
ния, но твърде малко от тях стигат до етапа на реал-
но приложение. Повечето от тях са създадени, за да 
"обучат" имунната система да разпознава специфич-
ни молекули, типични за раковите клетки. Но 
"обучението" не винаги върши работа, тъй като ту-
морите са различни и варират при всеки отделен 
човек. 
 
За да се справят с този проблем, специалистите раз-
работват пет отделни ваксини, персонализирани за  
 

 
 

туморите на пет отделни же-
ни. За целта взимат проби от 
раковите образувания и уби-
ват клетките със специална 
киселина. По този начин сти-
гат до молекулите в тумора, 
които обикновено са скрити. 
Впоследствие мъртвите клетки 
се смесват с кръвни клетки от 
жената, отглеждат се няколко 
дни в лаборатория и се ин-
жектират обратно в пациент-
ката. 
  
За да проверят ефекта от отк-
ритието си, учените прилагат 
персонализираните ваксини 
на пет жени, подложени на 
лечение, и сравняват резулта-
тите с тези на други 20 жени,  

които приемат само медикаменти. Пациентките по-
лучават доза от ваксината на всеки три седмици, в 
продължение на 15 седмици, а след това месечни ин-
жекции до прогресиране на заболяването или до 
доставяне на ваксина. В последствие екипът устано-
вява, че ваксината е безопасна и действително пре-
дизвиква имунен отговор срещу туморите. Жените, 
които показват по-силни имунни отговори, живеят 
по-дълго от тези с по-слаби. Жените, които са полу-
чили ваксината заедно с химиотерапията си пък, по-
казват най-добра преживяемост - 80% от тях са били 
още живи две години по-късно, в сравнение с около 
50% от жените с подобни стадии на рак, получавали 
само лекарства. 
 
Специалистите предполагат, че ваксините могат да 
се ползват дори след като пациентките се подложат 
на операция за отстраняване на тумора, тъй като 
много често се стига до метастази. За целта обаче 
трябва да се запазват проби от тумора преди хирур-
гичната интервенция, за да може с тях да се създаде 
персонализирана ваксина.   
 

 
 
 

ШВЕЙЦАРСКИ УЧЕНИ РАЗРАБОТИХА  
ПЕРСОНАЛИЗИРАНА ВАКСИНА СРЕЩУ РАК  
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В Медицински университет-Пловдив беше представен 
иновативен фармакогенетичен тест, който позволява 
персонализиран подход в лечението на пациенти с мен-
тални и емоционални разстройства, съобщи Zdrave.net. 
На база на теста медицинските специалисти могат да 
изберат най-подходящата терапия и да оптимизират 
лечебните схеми на пациенти с депресия, тревожно 
разстройство, биполярно разстройство, шизофрения, 
обсесивно-компулсивно разстройство, синдром на 
хиперактивност и дефицит на внимание и други 
разстройства. 
При стандартния подход на лечение в психиатрията се 
назначава терапия на база  консултация-разговор с 
пациента, т.е. няма биологично базиран инструмент, 
който да е в помощ на лекаря. След това, ако терапията 
не е ефективна или има много странични ефекти, се 
назначава нова терапия. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

С помощта на теста може да се избегне процеса на 
проба-грешка и да се скъси пътят до подобряване 
състоянието на пациента. Тестът идентифицира 
специфични за всеки пациент генетични маркери, 
които дават информация кои медикаменти ще 
действат по очаквания начин, кои няма да са 
ефективни, с кои могат да се очакват сериозни 
странични ефекти. За теста се  взема натривка от 
лигавицата на вътрешната страна на бузата. Той 
покрива над 20 класа медикаменти, общо 122 лекарства, 
одобрени от Американската агенция по храни и лекарс-
тва, включва 18 клинично валидирани гени и 97% от 
лекарствата, използвани в психиатричната практика. 
В САЩ над 7000 лекари използват теста в практиката 
си, като са направени общо над 140 000 теста. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

В МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ ПРЕДСТАВИХА  
ИНОВАТИВЕН ФАРМАКОГЕНЕТИЧЕН ТЕСТ  
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МЛАДЕЖИ ДАРИХА  

НОВ АПАРАТ ЗА МАЛКИТЕ ПАЦИЕНТИ  
НА УМБАЛ "СВ. ГЕОРГИ" 

 
Клиниката по детска хирургия на УМБАЛ „Свети 
Георги" в Пловдив се обзаведе с нов апарат. Високос-
пециализираният уред е на стойност 4000 лв. и е да-
рение от младежите от регионалните клубове 
„Ротаракт" и „Интеракт". Става дума за перфузор 
инфузионна помпа, която служи за прецизни влива-
ния на медикаменти.  
Младежите събрали пари за апарата от Коледния 
базар в края на миналата година. "Клубовете не за 
първи път осъществяват редица благотворителни 
събития, за да направят дарения на Клиниката по 
детска хирургия", припомни началникът на болнич-
ната структура проф. Пенка Стефанова и изрази 
благодарност към младите хора. 
Тя обясни че перфузорът ще започне да се използва 
веднага. 
 Първият малък пациент, на когото ще вливат меди-
каменти, е момиченце  на 2 дни, което има вродена 
непроходимост на дванадесетопръстника. Без опера-
цията и последващото лечение с прецизни влива-
ния, детето не би имало шанс да оцелее.  
 

 

 
ВОЕННОСЛУЖЕЩИ ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ  

ДАРИХА КРЪВ ВЪВ ВМА 
 

 
 

Военнослужещи от 61-ва Стрямска механизирана 
бригада в гр. Карлово и от военно формирование - 
Враца се включиха за пореден път в кръводарителс-
ките акции на Центъра по трансфузионна хемато-
логия на Военно-медицинска академия, съобщиха 
от лечебното заведение.  
Близо 6000 са кръводарителите в Кръвния център на 
ВМА през 2017 г., като половината от тях са военнос-
лужещи и цивилни служители от подразделенията 
на Българската армия. Само за последните дни око-
ло 250 души от поделенията в Карлово и Враца се 
включиха в тази благородна кауза, коментира полк. 
проф. д-р Румен Попов – началник на Центъра по 
трансфузионна хематология. 
Кръводарителските акции във военните формиро-
вания са целогодишни и се извършват по предвари-
телно утвърден график. Военнослужещите споде-
лят, че за тях това не е задължение, а дълг. 
"Ние винаги сме оценявали високо това, което пра-
вят българските военнослужещи. Искам да изкажа 
едно голямо благодаря за техния високохуманен 
жест, защото по този начин те не само помагат на 
пациентите на ВМА и спасяват животи, но са и при-
мер за насърчаване на безвъзмездното кръводарява-
не", изтъкна проф. Попов. 
 
Във ВМА периодично се организират кампании с цел 
насърчаване на безвъзмездното кръводаряване. Такава 
предстои и в началото на месец юни, когато ще бъде от-
белязан и Международният ден на кръводарителя. Извън 
тези кампании, всеки желаещ може да го направи в Кръв-
ния център на ВМА, всеки ден от 8.00 до 16.00 часа.  
 

 ДОБРИ ДЕЛА 
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Благотворителна инициатива  
с националния омбусман: 

ДЕЦА БОЯДИСАХА ЯЙЦА ЗА  
ВЪЗРАСТНИ ХОРА  

 

На 5 април 2018 г.  националният омбудсман 
Мая Манолова и 50 малчугани от неделното 
училище към столичния храм „Рождество 
Христово" в столицата боядисаха великденски 
яйца, за да спазят традицията на Велики чет-
въртък. Акцията бе част от благотворителната 
инициатива „Великден за всеки – дари праз-
ник на баба и дядо", която се провежда за трета 
поредна година, информира Clinica.bg. 
Малчуганите раздадоха петстотин писани яй-
ца на възрастни и социално слаби хора в квар-
тала. Боите, с които украсиха яйцата, са заку-
пени специално в подкрепа на каузата „Спаси 
икона", чрез която децата от неделното учили-
ще събират пари за свои онкоболни връстни-
ци. 
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УВЕЛИЧАВАТ ТАКСИТЕ  

В МЕДИЦИНСКИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ  
В ПЛОВДИВ И ПЛЕВЕН 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Правителството утвърди таксите за кандидатстване 
и обучение в държавните висши училища за 
учеб ната  2018/2019  г . ,  с ъоб щих а от 
правителствената  от пресслужба. От там поясняват, 
че те са определени въз основа на предложенията на 
академичните ръководства на висшите училища. 
Без промяна остават таксите за студентите в 17 
държав ни в исши учил ища,  с ред тях 
са медицинските университети в София и Варна. 
Повишения на таксите има в медицинските 
университети в Пловдив и Плевен. За първия 
университет таксите се повишават с 250 лв. в 
направленията „Медицина“, „Фармация“ и 
„Стоматология“ – за І курс редовна форма на 
обучение. При втория университет има увеличение 
от 50 лв. до 100 лв. в различните професионални 
направления. 
От 6% до 8% е увеличението на таксите за всички 
специалности в Русенския университет "Ангел 
Кънчев", с изключение на тези от социалните, 
правните и стопанските науки.  Увеличението в 
ЮЗУ "Неофит Рилски" е от 11% до 24%. 
В 16 висши училища таксите за обучение се 
увеличават в някои професионални направления 
средно с 11,7 %. 
При сравнителния анализ на досегашните такси и 
предложенията на висшите училища за новата 
учебна година е установено, че при девет държавни 
висши училища размерът на таксите за обучение на 
докторанти се увеличава средно с 13,1%  - от 20 лв. 
до 300 лева. 
При 24 държавни висши училища и БАН няма 
промяна в размера на таксите за обучение на 
докторантите, а намаление на таксите за студенти се 
регистрира единствено при Софийски университет 
„Св. Климент Охридски“.  

 
ВСЕКИ ВТОРИ СТУДЕНТ ОТ ЧУЖБИНА 

СЛЕДВА МЕДИЦИНА 
 

5405 чуждестранни студенти следват медицински 
специалности в родните ни университети. Това 
отчетоха от Министерството на образованието и 
науката за Clinica. bg. Цифрите правят 
приблизително около половината от всичките 13 388 
курсисти, които са дошли от чужбина, за да се 
обучават в български университет. 
Най-голяма е квотата на чуждестранните студенти в 
Медицинския университет - София, където следват 
1793-ма курсисти. На второ място е МУ - Пловдив с 
1230 младежи. Чужденците в МУ - Варна са 1042, а в 
МУ - Плевен 838. Към настоящия момент в 
Софийския университет 238-ма младежи от други 
страни следват медицински специалности, а в 
Тракийския университет в Стара Загора - 218. Сред 
мераклиите да учат у нас има студенти от 
Гърция,Турция, Сърбия, Великобритания, 
Германия, Италия, Испания, Франция, САЩ, 
Канада, Ирландия, Швеция, Индия, Китай, 
Австралия и др.  

 
 

СТУДЕНТКА ОТ МУ - ПЛОВДИВ В 
ПРЕСТИЖНО СЪСТЕЗАНИЕ  

С НОВ МЕТОД ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА РАК 
 

Нов метод за лечение на рак с нуклеинови киселини 
осигури на второкурсничката Петя Конакчиева от 
Медицински университет - Пловдив участие на 
финалите на „Лаборатория за слава FameLab”, 
съобщиха от висшето учебно заведение. 
Конкурсът, организиран от Британския съвет и 
МОН, търси млади учени, които говорят 
вдъхновяващо и разбираемо за науката. Според 
регламента те имат само 3 минути време, за да 
представят избраната от тях тема. 
Създаден от Челтнъмския фестивал на науката в 
Обединеното кралство, конкурсът вече 12-а година 
събира млади учени от цял свят, а България участва 
от самото му начало. Четирима пловдивски 
студенти се явиха на кастинга за националния кръг. 
 „Ракът е едно от най-смъртоносните заболявания 
на XXI век и интересува всички хора по света. 
Въпросът, който всички си задават, е: „Има ли лек 
за рака? Може ли въобще да съществува?". И тук се 
намесват молекулярната биология и медицина", 
обяснява своя избор на тема Петя Конакчиева. 
Догодина смята да кандидатства за участие в 
стажантска програма в Кеймбридж. 
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Доплащането в България е високо и застрашава 
достъпа до лечение на по-бедната част от 
населението. Това стана ясно от думите на д-р 
Скендер Сила, представител на Световната здравна 
организация (СЗО) за страната ни, информира 
Clinica.bg. 
"На 44.2% възлизат неформалните разходи за здраве 
от домакинствата в България, тази цифра е по-
висока от средната за света и за Европейския съюз - 
13%", обяви д-р Сила. Повод за думите му е 
петгодишният план на СЗО до 2023 г. за постигане 
на универсално здравно покритие в целия свят, така 
че всички хора да имат достъп до лечение. Той бе 
обявен днес заедно с представители на 
законодателната и изпълнителната власт на 
страната ни. Инициативата е част от постигането и 
на целите на ООН в тази посока от 2015 г. 
Данните на Евростат показват,  че от 2009 г. 
бариерите за достъп до здравни грижи са се 
увеличили в повече от 2/3 от високо развитите 
държави, изтъква д-р Сила. Според изчисленията на 
експертите в Европейския регион на СЗО най-
бедната 1/5 от населението би изпитала 
катастрофални здравни затруднения заради 
неформалните плащания в сектора и заради това 
дори няма да потърси лечение. Повечето държави 
пък нямат и надеждни анализи как се справят с тези 
проблеми. Заради това СЗО прави своя оценка.  
За България освен доплащането, проблем са и много 
други фактори, свързани с начина на живот, които 
влошават здравето на хората. Около 30% от населе-
нието ни продължава да пуши, което е над средното 
в европейския регион на СЗО. Всеки втори българин 
е с наднормено тегло (55%), а със затлъстяване – 21%. 
Българите продължават и да пият много. 
"Основните предизвикателства пред държавата ви са 
борбата с хроничните заболявания като рака и 
сърдечносъдовите, с тютюнопушенето, алкохола, 
затлъстяването и доплащането", обобщи д-р Сила. 
Той добави, че СЗО може да ни помогне в 
подобряването на здравното застраховане и 
финансирането на системата.  
 

 
 
 

ПАЦИЕНТСКИ ОРГАНИЗАЦИИ АЛАРМИРАХА 
МИНИСТЪР АНАНИЕВ ЗА РИСКОВЕТЕ  

ОТ НЕПЪЛНАТА РЕИМБУРСАЦИЯ  
НА МЕДИЦИНСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ 

 
"Непълното реимбурсиране принуждава 
пациентите, особено възрастни с тежки 
придружаващи заболявания да заплащат 
непосилна за тях сума,  води до 
животозастрашаващо забавяне и невъзмож-
ност за осигуряване на необходимото 
навременно лечение. Въпреки нашите 
предупреждения от 10 април 2018 г., 
изпратени в медиите, ръководството на 
Министерство на здравеопазването не направи 
никакви реални стъпки, за да защити живота 
и здравето ни. Имаме сигнали от пациенти, 
които не могат да си доплатят медицинските 
изделия, заради новите правила. Тук влиза и 
непосилната сума от 30 000 лв., която трябва 
да доплащат пациентите, нуждаещи се от 
изкуствено сърце, докато чакат донор за 
сърдечна трансплантация. По наша 
информация това са 5-6 пациента годишно в 
България. Пациенти, чийто живот зависи от 
бездушието на администраторите от 
институциите." Това написаха до здравния 
министър Кирил Ананиев пациентски 
организации "Заедно с теб". В писмото се 
споменава за починала пациентка, която не е 
успяла да си доплати нужното медицинско 
изделие. "Да, правила за заплащане на 
медицинските изделия трябва да има и трябва 
цените да са урегулирани, но преди 
институциите да намалят цените за сметка 
на нашия живот, трябва да се осигури 
адекватна нормативна база, която да ни 
защити", пише още в писмото, публикувано в 
Clinica.bg. 

   
 
 
           
 

Световната здравна организация предупреждава: 
В БЪЛГАРИЯ ДОПЛАЩАНЕТО В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Е ВИСОКО 
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УНИЦЕФ НИ ПРЕДЛАГА ИНСТРУМЕНТ  
ЗА ОЦЕНКА НА ПСИХОЛОГИЧНОТО 

РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА 
 
 

България изцяло подкрепя политиката на УНИЦЕФ 
по отношение на ранното детско развитие и 
грижата за децата и има желание да разшири 
съвместната дейност с организацията. Това заяви 
министърът на здравеопазването Кирил Ананиев по 
време на среща с представителя на УНИЦЕФ за 
България Мария Хесус Конде, съобщиха от 
пресцентъра на здравното ведомство. 

 
Тази година се очаква да стартира и новата 
петгодишна програма за работа между българското 
правителство и организацията, в която е надградено 
всичко постигнато до момента, посочи Мария Хесус 
Конде. Оценката на УНИЦЕФ е, че България е 
постигнала много в посока на ранното детско 
развитие, но има необходимост от по-добра 
координация между отделните ведомства. Според 
експертите на неправителствената организация у 
нас има добре развито майчино и детско 
здравеопазване. В тази посока от УНИЦЕФ 
предлагат прилагането и у нас на техен, вече 
работещ в много държави инструмент за оценка на 
психологичното развитие на децата в най-ранна 
възраст. 
България е добър пример и по отношение на 
процеса на деинституционализация на децата, 
посочи Мария Хесус Конде и даде за пример, че 
преди 10 години децата в институции са били близо 
12 000, сега са останали около 1000. Добрият опит в 
тази посока ще бъде представен и на конференция в 
Брюксел, която УНИЦЕФ организира. Министър 
Ананиев и Мария Хесус Конде обсъдиха и 
възможността да бъде изготвен оперативен план за 
съвместна работа. 

 
БЪЛГАРИЯ СЕ ПРИСЪЕДИНЯВА  

КЪМ ИНИЦИАТОРИТЕ НА ПРОЕКТА  
"СЪЮЗ ЗА МИЛИОН ЕВРОПЕЙСКИ ГЕНОМИ" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Министерският съвет одобри присъединяването на 
България към инициаторите на проекта „Съюз за 
милион европейски геноми“ (MEGA) чрез 
подписване на съвместна декларация „Достъп до 
най-малко един милион геноми в Европейския 
съюз“. Това съобщиха от правителствената 
пресслужба. 
 

Инициативата цели създаването на интегрирана 
база данни от поне един милион геноми за 
клинични и научни цели. Подобна интегрирана 
цифрова инфраструктура би дала силен тласък в 
сферата на геномните научни изследвания и 
цифровото публично здравеопазване. Тя е 
възможност за сериозен напредък в персона-
лизираната медицина, а впоследствие – 
икономически растеж и подобряване на 
демографското положение на континента чрез 
ранна диагностика, по-добро лечение и превенция 
на заболяванията, за грижи в ключови области, 
включително редки, инфекциозни и комплексни 
болести. 
 

Присъединяването към инициативата става 
посредством подписване на Съвместната 
декларация за развитие на съществуващи 
национални (и регионални) инициативи за 
персонализирана медицина, за укрепване на 
сътрудничеството между държавите членки (и 
регионите) на Европейския съюз и на Европейското 
икономическо пространство, за реализиране на 
ползите от трансграничния достъп до и обмен на 
геномни данни, за да се постигне прогрес на 
персонализираната медицина. Аналогични проекти 
вече са факт в САЩ, Индия, Китай и др. 
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МЗ ЩЕ РЕДАКТИРА ЕДИННИЯ ФИНАНСОВ 
СТАНДАРТ ЗА ДЪРЖАВНИТЕ БОЛНИЦИ 

 
Лечебните заведения за болнична помощ, държавна 
собственост не трябва да допускат увеличение на 
наличните към края на годината просрочени задължения 
спрямо отчетените към края на предходната година. 
Това е разписано в Единния стандарт за финансово 
управление на държавните болни;и, предложен от 
министъра на здравеопазването Кирил Ананиев. Целта е 
с прилагането на стандарта да се стабилизира 
финансовото състояние на болниците чрез въвеждане на 
единни правила за управление на финансовите и 
човешките ресурси, възлагането на обществени поръчки, 
текущо наблюдение и отчитане на дейността, обясниха 
от МЗ. Стандартът ще бъде неразделна част от 
договора за възлагане на управлението, с който на всеки 
ръководител на лечебно заведение с над 50% държавна 
собственост ще бъде вменено задължението да го спазва, а 
при нарушения ще бъдат предвидени санкции. 
 

На 19 април 2018 г. по време на дискусия в Комисията по 
здравеопазването в 44 Народно събрание, която се състоя 
по инициатива на Асоциацията на областните болници, 
стана ясно, че Единният финансов стандарт за 
държавните болници на МЗ ще бъде редактиран, 
информира Clinica.bg. Забраната на лечебните заведения 
да формират просрочени задължения, както и да дават 
допълнително материално стимулиране на медиците в 
тях, ако имат борчове, бяха сред основните забележки на 
лекари и депутати.  
 

"Целта ни не е да намаляваме възнагражденията,  никога 
не сме имали предвид да се редуцират парите за това от 
НЗОК, а за допълнителните материални стимули за 
труда, който не е съпоставим с предходна дейност", 
обясни зам.-здравният министър Жени Начева. Според 
анализите на здравното ведомство в 70-те държавни 
лечебни заведения, които са били подложгени на анализ, 
има редица разминавания.  
 

"Искаме да се види защо лекарстводена в една болница е 
различен от друга, да минимизираме порочните 
практики за консумативи, търгове - така ще се 
постигне освобождаване на повече средства за персонала в 
лечебните заведения", изтъкна Начева. Според нея без 
подобни мерки дълговете на клиниките ще се увеличават 
прогресивно.  
 

В момента просрочените задължения на държавните 
болници възлизат на  155 млн. лв. 
Зам.-министър Начева обеща да вземе под внимание 
думите на медиците и депутатите и най-спорните 
текстове в стандарта да бъдат прецизирани. 
 

 
ПРЕЦИЗИРАТ СЪСТАВА НА КОМИСИИТЕ  

ЗА ЛЕКАРСТВАТА НА ОНКОБОЛНИТЕ  
 

Лекарства за онкоболни, заплащани извън цената 
на клиничните пътеки или амбулаторните 
процедури, занапред ще се предписват само след 
решение за това на Обща клинична онкологична 
комисия или Клинична комисия по хематология. 
Това е записано в изменения в Наредба 4 на МЗ за 
условията и реда за предписване и отпускане на ле-
карствени продукти. Проектопромените са публи-
кувани на сайта на Здравното министерство за 
обществено обсъждане, информира Zdrave.net. 
Към момента лекарствата за болни от рак се 
предписват и прилагат съгласно терапевтичните 
схеми за лечение в съответствие с НРД, като се 
назначават по предложение на лекари от болнич-
ната помощ и след одобрение от комисия, 
назначена от мениджъра на съответното лечебно 
заведение. Наредбата досега не уточняваше вида на 
комисията, която трябва да одобри лечението. 
Промени се правят и по отношение на реда за 
назначаване на лечение на възрастни пациенти със 
злокачествени солидни тумори и злокачествени 
хематологични заболявания, както и на деца с 
онкозаболявания. 
 

 

  
 
 

СЪЗДАВАТ НОВА СИСТЕМА ЗА ПРИЕМАНЕ  
НА СПЕШНИ ПОВИКВАНИЯ 

 
 

Със заповед на министъра на вътрешните работи и на 
министъра на здравеопазването е създадена 
междуведомствена работна група, чиято задача е 
изработване на концепция за изграждане на нова система 
за приемане на спешни повиквания и управление на 
ресурсите към службите за спешно реагиране. Тя ще е 
базирана на единна реформа. Това съобщи по време на 
петъчния парламентарен контрол здравният министър 
Кирил Ананиев, информира Zdrave.net. 
 
"Целта е подобряване на услугата Единен европейски 
номер 112 на територията на страната. За създаването 
на Концепцията работната група ще обсъди всички 
възможни варианти, които ще доведат до подобряване на 
дейността по приемане и предаване на обажданията за 
спешни повиквания", допълни министър Ананиев. 
 
В отговора си здравният министър припомни, че заради 
отчетени грешки в комуникацията между лекарите и 
координационните центрове през 2015 г. е възстановено 
обаждането за спешна медицинска помощ и през телефон 
150.  
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Общо 32 913 легла за активно лечение са 
необходими за удовлетворяване потребностите на 
населението от болнична медицинска помощ. Това 
е заложено в проекта на Национална здравна карта 
(НЗК), който беше приет от Националната комисия 
с председател министърът на здравеопазването и 
днес беше одобрен от ръководството на МЗ, 
съобщиха от пресцентъра на здравното ведомство. 
Общият брой на леглата за активно лечение в 
цялата страна е 38 803. Направен анализ показва, че 
през 2017 г. за осъществяване на медицинските 
дейности в 28-те административни области са били 
необходими общо 24 723 легла. Това означава, че 
проектът на НЗК предвижда с 8190 повече легла за 
активно лечение, за които НЗОК ще сключва 
договори с болниците. 
Приемането на Националната здравна карта ще 
даде възможност НЗОК да упражнява правото на 
избор с кои лечебни заведения да сключи договори 
в случаите, когато на територията на дадена област  
Има свръхпредлагане на конкретни медицински  
 

 
 

услуги. Това ще гарантира ефективно разходване на 
средствата при гарантиран достъп на граждани-те 
до качествена медицинска помощ. 
МЗ ще публикува проекта на НЗК за обществено 
обсъждане за срок от 30 дни. След приемането на 
здравната карта от Министерски съвет и 
обнародването ѝ в Държавен вестник, тя ще стане 
задължителен елемент от методиката, по която 
НЗОК сключва договори с болниците. 
Националната здравна карта е разработена на 
основата на 28-те Регионални здравни карти, които 
отчитат обезпечеността на всяка от админи-
стративните области с медицински специалисти, 
болнични легла, високотехнологична апаратура и 
достъп до спешна помощ. С нея се планират 
потребностите на населението от болнична и 
извънболнична медицинска помощ, което е 
предпоставка за воденето на ефективна и 
дългосрочна национална здравна политика. По 
закон цялостна актуализация на НЗК се извършва 
веднъж на три години. 
 

 
 
 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ОДОБРИ  
ПРОЕКТА ЗА НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНА КАРТА  

 
 

ПЛАНИРАТ 19 ЦЕНТЪРА ЗА ТРАНСПЛАНТАЦИИ 
 

Деветнайсет центъра за трансплантации трябва да има в страната ни, за да се задоволят потребностите й. 
Това показват цифрите в проекта на Министерство на здравеопазването за високоспециализираните 
дейности, които ще залегнат в новата Национална здравна карта, информира Clinica.bg 
Според ведомството у нас трябва да има два центъра за трансплантации на сърце и те трябва да са 
разположени в Югозападна България. В момента на практика такива присаждания се правят само в „Св. 
Екатерина" в столицата. Четири или два пъти повече от реално функциониращите трябва да са и 
центровете за трансплантации на черен дроб според здравните власти. Сега такива присаждания се правят 
във ВМА и УМБАЛ „Лозенец" в София, една бе направена и в "Токуда" преди 4 г. От МЗ обаче смятат, че 
трябва да има по една болница в Централния и Североизточния региони на страната.  
Четири трябва да са и местата за бъбречните трансплантации  – две в столицата и по още едно в Централна 
и Североизточна България. На практика сега функционират три центъра – в университетските болници 
„Александровска" и „Лозенец" в столицата, и в „Св. Марина" във Варна. Трансплантации на бял дроб в 
страната ни в момента не се правят, но за тях са нужни два центъра, смятат още от МЗ. Центровете за 
присъждане на панкреас трябва да е 4, а за присаждане на хемопоетични стволови клетки – 3. 
 

В проекта за високоспециализираните дейности попадат още дейности като и лъчелечение, брахитерепия, образна 
диагностика. Така например според здравните власти в страната са нужни  4 PET-CT и 7 SPECT-CT. Местата за 
брахитерапия трябва да са 7, за радиохирургия също толкова, а за лъчеление с модулиран интензитет – 21. 
Броят на компютърните томографи, които са 32-срезови, е нужно да е 70, а на 64-срезовите - 33. За задоволяване на 
потребностите на пациентите ни, са нужни и 39 ЯМР. Броят на ангиографите пък трябва да е 32 за ендоваскуларно 
лечение с екстракраниални съдове и още 7 за интракраниални съдове. 
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РЕФОРМАТА В ТЕЛК СЕ ЗАМРАЗЯВА 
 

 
Концепция за реформиране на ТЕЛК на здравното и 
социалното министерство ще бъде спряна, а обща 
работна група между властта и хората с 
увреждания ще обсъжда възможните решения. Това 
съобщи социалният министър Бисер Петков след 
среща с национално представителните органи-
зации, информира Clinica.bg. На срещата 
присъства и вицепремиерът Валери Симеонов. 
Постигането на консенсус между властта и хората 
с увреждания, се очаква да бъде доста трудно. 
Причината е, че позициите им в очакваните 
промени, както и резултатите от тях са много 
различни. 
 
Елиминирането на фалшивите инвалиди  и по-
ефективното изразходване на средствата, които 
те точат е една от основните цели на промените 
и за двете страни. Цифрата на икономиите 
възлиза на стотици милиони лева, тъй като според 
сметките на Симеонов става дума за около 150 000 
души или 30% от всички инвалиди.  
 
Различни обаче са вижданията на двете страни за 
това как да се случи пресяването на мнимите 
болни, както и какво да стане със спестените пари. 
От Национално представителните организации на 
и за хората с увреждания искат те да останат в 
системата и да се пренасочат за по-високи помощи 
за болните. Властта обаче смята да ги изразходва, 
за да увеличи пенсиите на всички възрастни хора. 

 
 
 
 
 

 
 

МИНИСТЪР АНАНИЕВ СФОРМИРА  
РАБОТНА ГРУПА, КОЯТО ЩЕ ПРЕДЛОЖИ  
НОВ МОДЕЛ ЗА НЕОТЛОЖНАТА ПОМОЩ 

 

Петима представители на Министерството на 
здравеопазването, трима на Националната здравно-
осигурителна каса и петима на Българския лекарски 
съюз, в това число трима от Националното сдруже-
ние на общопрактикуващите лекари в България, 
участват в сформирана със заповед на министър 
Кирил Ананиев работна група, която има за задача 
да предложи нов модел на организация на неотлож-
ната помощ в рамките на първичната извънболни-
чна медицинска помощ, съобщиха от пресцентъра 
на МЗ. Експертите ще прегледат възможностите за 
реализиране на промени в действащата нормативна 
уредба. Като краен резултат от работата им се изи-
сква предлагането на нов нормативен акт, който да 
бъде представен на здравния министър.  
Представителите на здравното министерство вече са 
готови с конкретни анализи. Целта е да бъде решен 
въпросът с осигуряването на достъп до медицинска 
помощ извън обявения работен график на 
общопрактикуващите лекари.  
Преразглеждането на 24-часовата осигуреност на 
медицинска помощ е част от усилията на МЗ за 
гарантиране на достъп до неотложна медицинска 
помощ за всички здравноосигурени лица. 
В момента общопрактикуващите лекари са 
задължени да бъдат на денонощно разположение. 
Съгласно Наредбата за пакета от здравни дейности, 
гарантирани от бюджета на НЗОК това може да 
стане по няколко начина: чрез дежурен кабинет на 
групова практика, в която общопрактикуващ лекар е 
съучредител, чрез сключен договор с друго лечебно 
заведение/кабинет за ПИМП, чрез договор с 
лечебно заведение с разкрит филиал на спешна 
помощ и др. 
На друга работна група министър Ананиев е 
възложил да извърши преглед на действащата 
нормативна база в системите на здравеопазването и 
здравното осигуряване и свързаните с нея отчети и 
данни, които се подават към институциите. В 
началото на месец юни 2018 г. работната група 
трябва да излезе с конкретни предложения за 
намаляване на административната тежест. Тези 
мерки ще намалят бюрократичната работа на 
работещите в системата на здравеопазването, адми-
нистрациите ще набавят необходимата им 
информация по вътрешноведомствен път и ще  се 
осигури по-пълен и бърз достъп до здравна 
информация от страна на гражданите. 
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ЗАТЯГАТ КОНТРОЛА ЗА  
ВЪТРЕБОЛНИЧНИ ИНФЕКЦИИ 

 

Затяга се контролът за вътреболнични инфекции в 
лечебните заведения. Инспектори от РЗИ ще 
тръгнат на проверки, за да установят спазват ли се 
правилата срещу разпространението на опасни 
бактерии. Предстои главният държавен инспектор 
д-р Ангел Кунчев да пусне указателно писмо с 
инструкции до регионалните здравни инспекции, 
съобщи специалистът за Clinica. bg.  
Проверките ще са основно в големите областни ле-
чебни заведения с повече легла. Идеята е внима-
нието на болничните шефове да се насочи към 
проблема с вътреболничните инфекции, който в 
последно време е неглижиран.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Стандартът ни по вътреболнични инфекции е 
един от най-добрите на Балканите. Но вниманието 
на директорите е насочено към това как да се 
изплатят заплатите, как да се вържат двата края и 
вътреболничните инфекции са последна грижа", 
коментира д-р Кунчев. Инспекторите ще следят 
дали се спазва съществуващият стандарт и дали 
болницата следва антибиотична политика, която 
има пряка връзка с проблема. МЗ обмисля и идеята 
да се завиши тежестта на критерия „Вътреболнични 
инфекции" при акредитацията на болниците. 
Данните показват, че вътреболничните инфекции са 
средно около 1% в различните отделения у нас. 
Според д-р Кунчев обаче този процентът не е 
реален, защото показателите се следят формално. 
„Има международни критерии, дори да си 
перфектен, няма начин вътреболничните 
инфекции да са под 5-6%. “В 80% от лечебните 
заведения у нас липсва антибиотична политика”, 
подчерта специалистът. 

 
БЪЛГАРИЯ Е НА ПОСЛЕДНО МЯСТО  
ПО КОНСУМАЦИЯ НА ПЕНИЦИЛИНИ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"България е на последно място по консумация на 
антибиотици от групата на пеницилините. 
Консумираме четири пъти по-малко пеницилини от 
намиращия се на предпоследно място. Имаме рязко 
отричане от тези антибиотици, които в 
доболничната помощ са най-доброто средство за 
лечение на скарлатина. Те са най-доброто средство 
за борба с колонизацията на хеморагични 
стрептококи в гърлата на децата са пеницилиновите 
антибиотици и също при малката резистентност на 
пневмококите те са първи избор за лечение на 
инфекциите на горните дихателни пътища, 
причинени от бактерии".  Това казва в интервю за 
Zdrave.net проф. д-р Тодор Кантарджиев, директор 
на Националния център по заразни и паразитни 
болести. Той изтъква, че за съжаление у нас се 
предпочитат антибиотици от други групи, които са 
много по-широкоспектърни. "В болниците имаме 
свръхупотреба на цефалоспорини трета генерация. 
За последната година употребата им се е увеличила 
с 35%", допълва проф. Кантарджиев. Той обяснява, 
че тези антибиотици не са подходящи за 
профилактика в хирургията и второ – масовата им 
употреба, защото са евтини, довежда до 
свръхголяма резистентност на вътреболнични 
бактерии, причинители на вътреболнични 
инфекции, които са с механизми за резистентност, 
което ги прави нечувствителни на беталактални 
антибиотици. "У нас е нужно да се акцентира върху 
използването на правилните антибиотици за 
отделните инфекции", подчертава специалистът. 
Според него причините за безразборното изписване 
на неподходящи антибиотици са натискът от фар-
мацевтичната индустрия, неразбирането на лекари-
те и несъобразяване с мнението на експертите.  
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ЩЕ КОНТРОЛИРАТ РЕЕКСПОРТА  
НА ЛЕКАРСТВА ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Паралелният износ на лекарства ще се контролира 
изцяло по електронен път. Системата, 
предназначена за тази цел вече се работи от 
здравното министерство. Това стана ясно на 
заседанието на парламентарната комисия по 
здравеопазване, информира Clinica.bg. 
Депутатите приеха на второ четене промените в 
закона за лекарствата, които засягат паралелния 
износ на медикаменти. Първоначалният проект на 
здравното министерство обаче претърпя доста 
редакции най-вече по идеи на управляващите от 
ГЕРБ. Народните представители решиха да 
премахнат Експертния съвет към Изпълнителната 
агенция по лекарствата (ИАЛ), който трябваше да 
изготвя списък за ограничаване износа на 
медикаментите, които липсваха. Определянето им 
пък се предвиждаше да става на база сигнали от 
аптеките, които не са получили заявката си за 
лекарства след два дни от подаването й, което 
според дистрибуторите беше доста субективно. С 
поправките обаче Експертният съвет отпада от 
закона и се детайлизира създаването на електронна 
система от агенцията по лекарствата, която ще следи 
наличностите в страната. В нея трябва да подават 
информация всички участници в търговската 
верига – от фармацевтите до производителите на 
медикаменти, включително НЗОК и МЗ, за 
движението и количествата на лекарствата. Ако се 
установи, че наличностите в България от даден 
продукт са по-малко от 65% от необходимите 
количества за месец, изчислени въз основа на 
средномесечното потребление за предходните 6 
месеца, той няма да бъде разрешен за износ и ще 
стане част от забранителния списък, който ще се 
обновява веднъж месечно. 
Депутатите редактираха и изискванията към 
производителите на лекарства да пазят резерв с 
медикаменти от 10% в случай на недостиг.  

 

 
БЪЛГАРИЯ С ЕЛЕКТРОННО 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ ДО 2019 ГОДИНА 
 

 

Най-късно в края на 2019 г. България ще има 
национална здравна електронна система и 
електронно здравеопазване. Това отговори по 
време на петъчния парламентарен контрол  
здравният министър Кирил Ананиев на въпрос 
от народния представител от БСП проф. 
Георги Михайлов относно създаването на 
регистри на заболяванията в страната. Проф. 
Михайлов изтъкна, че в последните години е 
нарушен балансът между средствата за 
лекарства и болнична помощ и посочи, че една 
от причините е липсата на ясни критерии за 
приложение на високотехнологична терапия на 
пациентите, електронното досие и регистри 
на заболяванията. 
 
В отговор Ананиев обясни, че Министерство 
на здравеопазването е насочило усилията си в 
развитието на електронното здравеопазване 
чрез проект „Доизграждане на Националната 
здравно-информационна система”, етап I и 
етап II по процедура за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ в рамките на 
ОП „Добро управление" 2014-2020 г.   
 
Обществените поръчки за отделните модули 
от нея се очаква ще бъдат обявени в края на 
юни 2018 г., а самата система, която ще 
позволи и създаването на електронно 
здравеопазване, се очаква да стане факт в края 
на следващата година, обясни министър 
Ананиев. Той посочи, че връзката между 
съществуващите в момента регистри на 
заболяванията в страната е на много остаряла 
технологична основа.  
 
Предвижда се да бъдат разработени и 
надградени минимум 23 национални електрон-
ни регистри. 
 
 



85  

ЗДРАВНИ ГРИЖИ, брой 4 /2018 

 

 НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ 

                 
                                     БР ОЙ 4            ГОДИНА 9                2018 г.               БАПЗ Г            
 
  БРОЙ 12               ГОДИНА  7                2016  г.               БАПЗ Г           

 

 

 
 

 

Националният омбудсман Мая Манолова: 
УВЕЛИЧАВАТ СЕ ЖАЛБИТЕ ОТ ЛЕЧЕБНИ 

ЗАВЕДЕНИЯ  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Като национален омбудсман, нееднократно 
съм изразявала несъгласие с продължаващата 
вече няколко години практика за лимитиране 
на заплащането от НЗОК на дейностите на 
лечебните заведения – съответно на броя на 
назначените специализирани медицински 
дейности и стойността на назначените медико-
диагностични дейности за извънболнична 
помощ и на месечните разходи по изпълнители 
н а  б о л н и ч н а м е д и ци н ск а  п о м ощ . 
Категоричното ми становище е, че тези 
ограничения създават реални предпоставки за 
нарушаване на правата, както на гражданите 
като пациенти и здравноосигурени лица, така и 
на работещите в лечебните заведения, и следва 
да отпаднат." Това заяви в специално интервю 
за Redmedia националният омбудсман Мая 
Манолова. 
 
Наскоро общественият защитник внесе в 
Народното събрание Годишния доклад за 
дейността на институцията през 2017 г. 
Нараснал е броят на жалбите от ръководители 
и медиците в лечебните заведения, подадени са 
повече молби за съдействие по повод 
ограничени права на пациенти и хора с 
увреждания - това е най-общата тенденция, 
посочена в доклада. В него се отбелязва още, че 
хората най-често търсят помощ поради 
затруднения достъп до лечение и лекарства. 

 
ЕДНА ПЕТА ОТ СИГНАЛИТЕ В ИАМО  

СА ЗА СПЕШНАТА ПОМОЩ  
 

320 проверки в областта на специалността 
спешната медицина, осъществявана от 
Центровете за спешна медицинска помощ и 
Спешните приемни отделения, е извършила за 
две години Изпълнителната агенция 
"Медицински одит". Инспекциите обхващат 
периода януари 2016 г. - декември 2017 г., 
информира Zdrave.net. 
 

241 от проверките са били в Спешните 
приемни отделения, като почти всички от 
тях са вследствие на жалби – 224. Останалите 
79 от проверките са в центровете и 
филиалите на спешна помощ. От ИАМО 
отбелязват, че тези контролни производства 
представляват 21,41% от всички сигнали, 
получени в ИАМО. 
 

Най-често срещаното нарушение е нарушение 
на Закона за здравето, свързано с правото на 
достъпна медицинска помощ, а най-честият 
пропуск - липсата на пълни амнестични данни, 
не е извършено своевременно и пълно 
диагностично уточняване. В 10% от случаите 
са нарушени законови текстове, свързани с 
правата на пациентите, сред които шест 
случая, при които са установени плащания за 
спешни случаи. 7% установените пропуски са 
свързани с нарушения на стандарта по 
„Спешна медицина“ и се отнасят до липса на 
пълни данни от физикалното изследване, липса 
на периодична оценка на състоянието, липса на 
записани консултации с други специалисти и 
др.  
 

В областта на спешната медицина, осъщес-
твявана от ЦСМП и спешните отделения се 
установяват най-много нарушения, свързани с 
качеството и обема на оказваната медицинска 
дейност, както и нейната своевременност, 
изтъкват от ИАМО.  
 
 



86  

ЗДРАВНИ ГРИЖИ, брой 4 /2018 

 

 НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ 

                 
                                     БР ОЙ 4            ГОДИНА 9                2018 г.               БАПЗ Г            
 
  БРОЙ 12               ГОДИНА  7                2016  г.               БАПЗ Г           

 

 

 
 

        
        

НАЗНАЧАВАТ ОЩЕ 500 ПСИХОЛОЗИ  
В УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ 

 
Около 1100 са действащите в страната психолози и 
педагогически съветници. Данните бяха оповестени 
на пресконференция по повод Деня на психолога (4 
април), информира Zdrave.net. 
 
Около една трета или над 250 от психолозите у нас 
работят в София в различни училища, детски 
градини и други образователни структури, съобщи 
д-р Пламен Димитров, председател на Упра-
вителния съвет на Дружеството на психолозите в 
България. Със средства от бюджета на МОН в 
размер на 8 млн. се очаква в образователните 
институции да бъдат назначени още 500 психолози 
и съветници, посочи още той. Заедно със свои 
колеги от различни структури д-р Димитров 
представи подробно програмата със събития, 
посветена на “Седмицата на психологията“, която се 
отбелязва от  4-12 април, както и някои от 
проблемите пред специалистите. 
 
Силно бе засегната темата за квалификацията на 
психолозите и факта, че различни курсове 
предлагат обучение по тази специалност, което 
обаче не почива на базирана на доказателства 
практика. Проблем е и че липсва система за 
съдържателно сертифициране на тези обучения. 
Поради тази причина наред с квалифицирани 
психотерапевти има и много самообявили се такива, 
информираха от Българската асоциация по 
психотерапия, като посочиха, че поддържат 
регистър на признатите специалисти. 
 
Психотерапията е услуга, която се осигурява в 
частната практика и тя не е финансирана от НЗОК. 
Тя се споменава в някои болнични програми, но не 
се отделя достатъчно ресурс за нея, допълниха още 
специалистите. Д-р Димитров цитира и изследване 
на дружеството, според което едва между 12-15% от 
българите имат достъп до желани от тях услуги в 
сферата на психологията, като основната причина е 
не толкова стигмата по отношение на търсенето на 
подобна помощ, колкото финансовите пречки пред 
нея. За сравнение около и над 30% от здравно-
осигурителния пакет в редица европейски държави 
е посветен на психичното здраве.  
 
 
 

 
 
 
 

ЛИЧНИТЕ ЛЕКАРИ ЩЕ СЛЕДЯТ  
ЗА ДЕЦАТА В РИСК 

 

 
 
Личните лекари да подават сигнал в случай, че 
дете в риск стане техен пациент. В зависимост от 
случая те трябва да алармират до дирекция 
„Социално подпомагане", МВР или Държавната 
агенция за закрила на децата. Това предвижда 
писмо на директора на Регионалната здравна 
инспекция (РЗИ) в София д-р Данчо Пенчев до 
лечебните заведения на територията й, 
информира Clinica.bg. 
 

Изискването е предвидено в Закона за закрила на 
детето и трябва да стане част от длъжностната 
характеристика на медицинските специалисти в 
първичната извънболничната помощ.  
 

Задължението към медиците да сигнализират 
отговорните институции важи дори в случай, че е 
обвързано с професионална тайна, се казва в 
писмото. Ако лекарите не спазват изискването 
подлежат на административно наказание.  
Също така медицинските специалисти трябва да 
са запознати с Етичния кодекс за работа с деца, 
който също е изпратен в писмото от РЗИ до 
столичните шефове.  
 

Мерките са част от Плана за действие за периода 
2017-2018 г. към Националната програма за 
превенция на насилието и злоупотребата с деца 
2017 - 2020 г. Най-вероятно те се въвеждат и 
заради зачестилите случаи на насилие над деца.  
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МЗ ИЗГОТВИ СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ 

МЕЖДУ СТАРАТА И НОВАТА НАРЕДБА  
ЗА МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА  

 
Министерството на здравеопазването изготви 
сравнителен анализ, касаещ действащата Наредба за 
медицинската експертиза и предложения от МЗ 
проект за промени в Наредба за медицинската 
експертиза и на 20 април 2018 г. го предостави на 
Националния съвет за интеграция на хората с 
увреждания, информираха от пресцентъра на 
ведомството. Това беше един от ангажиментите, 
които здравният министър Кирил Ананиев пое на 
среща с организациите на хората с увреждания, 
която се проведе  на 13 април т.г. припомнят от там.  
 

В изпълнение на подписаното по време на срещата 
споразумение с национално представителните 
организации, на 18 април т. г. на официалната 
страница на МЗ беше публикуван Правилникът за 
устройството и организацията на работата на 
органите на медицинската експертиза и на 
регионалните картотеки на медицинските 
експертизи за обществено обсъждане. Пет дни по-
късно, също в изпълнение на споразумението, на 
сайта на МЗ е публикуван и Проектът на Наредбата 
за медицинската експертиза, като публичното 
обсъждане ще протече отново в рамките на 30 дни.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ЕДИН ИЗПИТ ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА 

ИЗБОР МЕЖДУ ДВА ВУЗА  
 

Оценките от единния изпит, с който тази година ще 
се кандидатства медицина в София, ще важат 
едновременно в две висши учебни заведения - 
Медицинският  Университет - София и Софийският 
университет "Св. Кл. Охридски". Това обясни пред 
Clinica. bg ректорът на Алма матер проф. Анастас 
Герджиков. Обсъжда се и вариантът единният изпит 
да се въведе на национално ниво и да е вход за 
всички висши училища в страната, които предлагат 
обучение по медицина. 
Алма матер взе окончателно решение да приема 
студенти по специалността, като провежда общи 
изпити с МУ-София. Според проф. Герджиков би 
било добре за в бъдеще да има общи приемни и 
държавни изпити за цялата страна за всички 
регулирани професии, каквато е и медицината. Към 
момента обаче въвеждането на тази идея не е 
обсъждана на национално ниво. 
 Изпитът по биология е насрочен за 1 юли, а по 
химия за 8 юли. И двата ще се проведат в МУ-
София. Изпити по биология и химия ще се 
проведат и в СУ "Св. Кл. Охридски" по време на 
втората изпитна сесия. Те са насрочени съответно за 
10 и 16 юни. Оценките ще служат за вход за други 
специалности като „Медицинска сестра" и 
„Фармация" например, но не и за специалност 
"Медицина". 

 
 

Три нови медицински изделия се включват в списъка с 
помощните средства, приспособления, съоръжения и 
медицински изделия, за купуването на които хората 
с увреждания ползват целева помощ от държавата. В 
него ще влязат вертикализаториге за деца е 
увреждания, детските рингови инвалидни колички и 
детските инвалидни колички. Това предвиждат 
промени в Правилника за прилагане на Закона за 
интеграция на хората с увреждания, които бяха 
одобрени от правителството, съобщиха от 
правителствената информационна служба. 
С промените се въвежда изискването медицинските 
изделия по индивидуална мярка да бъдат изработвани 
по поръчка за конкретен пациент. По този начин ще 
се гарантира, че на правоимащите ще се предоста- 

 
вят медицински изделия, съобразени с техните инди-
видуални потребности. 

 
С новите текстове се въвежда по-ефективен контрол 
и намаляване на административната тежест при 
предоставянето на помощни средства, приспо-
собления, съоръжения и медицински изделия. Променя 
се механизмът по предоставяне и изплащане на целеви 
помощи за купуване на медицински изделия и 
помощни средства. Ще се преустанови практиката да 
се предоставят пари на ръка на правоимащите. 
Променя се и начинът за предоставяне и отчитане на 
изделията. По този начин отпуснатите финансови 
средства от бюджета ще се използват по 
предназначение. 

 
 

УВЕЛИЧАВАТ СЕ МЕДИЦИНСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ, КОИТО ХОРА 
С УВРЕЖДАНИЯ ПОЛЗВАТ С ЦЕЛЕВА ПОМОЩ ОТ ДЪРЖАВАТА 
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"Обръщаме се към Вас от името на Национална 
пациентска организация (НПО), която е най-
голямата национално представена организация за 
защита правата на пациентите в България, в която 
членуват над 80 пациентски организации, посветени 
на различни заболявания. Причина за безпокойство 
сред членовете на НПО предизвика изказването на 
Вицепремиера по икономическата и демографската 
политика г-н Валери Симеонов за отмяна забраната 
на тютюнопушене в затворени помещения, приета 
по време на управлението на ПП ГЕРБ през 2012 г. и 
връщане на режима, в който се допуска 
тютюнопушене в обособени зони, който беше в сила 
от 2005 до 2012 г."  Това пише в становище на НПО, 
изпратено до премиера Бойко Борисов, вице-
премиера Валери Симеонов, председателя на  
 
 

 
Комисията по здравеопазването в 44-то НС д-р 
Даниела Дариткова и здравния министър Кирил 
Ананиев.   
В писмото се казва още: "В публично оповестените 
намерения за промени в Закона за здравето, г-н 
Симеонов посочва като причина за своето 
предложение неспазването на сега действащата 
забрана за тютюнопушене, изграждането на 
постоянни конструкции, в които пушенето на 
практика е разрешено, по-добра защита на 
непушачите, които ще посещават заведения с по-
добра вентилация и защита на интересите на 
развлекателния и туристическия сектор, част от 
който е поставен в неравнопоставено положение. 
Като най-голямото обединение на пациентите в 
България, Национална пациентска организация 
няма как да не изрази категоричното си несъгласие 
с предложението на г-н Симеонов."  

 
 

От НПО припомнят, че приходите от акцизи от горива и тютюневи изделия в хазната възлизат на око-
ло 4 млрд. лв. годишно, като са поделени почти по равно. "Само акцизът върху цигарите представлява над 
8% от приходите в националния бюджет и през 2017 г. е в размер на 2.4 милиарда лева. В същото време, за 
сравнение, сумата от националния бюджет, с която държавата осигурява здравно деца, пенсионери, безра-
ботни и други, е точно наполовина от приходите от акциз, а именно 1.13 милиарда лева през 2017 г.", пи-
ше в становището на НПО до институциите. В него са посочени и някои мерки за борба с тютюнопуше-
нето:   
 

1. Борба с ранното стартиране на тютюнопушене. 
 Преразглеждане на вида и размера на санкциите на търговците на дребно, които продават цигари на 
непълнолетни; ограничаване на тютюнопушенето сред възрастните; забрана на тютюнопушенето на 
детските площадки в парковете и др.  
 

2. Борба с демографската криза. 
Медиците да запознават младите хора с здравните рискове вследствие на тютюнопушене; бременни-
те, които пушат да имат право на безплатна консултация със специалист и др. 
 

3. Отказ от тютюнопушене. 
Здравните специалисти да предоставят образователни и информационни материали на пациентите 
си; да се увеличи данъчната тежест върху цигарите; партньорство със синдикални и работодателски 
организации, които да провеждат кампании за спиране на тютюнопушенето и др. 
 

4. Намаляване на вредите. 
Предлагане на доказано по-малко вредни алтернативи на тютюнопушенето;да се информират потре-
бителите, че бездимните продукти не са напълно безвредни и др. 

 
 
 

НАЦИОНАЛНАТА ПАЦИЕНТСКА ОРГАНИЗАЦИЯ НАСТОЯВА  
ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ ДА СЕ ПРЕВЪРНЕ  

В НАЦИОНАЛЕН ПРИОРИТЕТ 
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Децата да се ваксинират срещу най-
опасните заболявания в училище или в 
детската градина. Това е една от 20–те 
препоръки, които Европейската комисия 
(ЕК) публикува в рамките на Еворопейс-
ката имунизационна седмица, информи-
ра Clinica.bg.  
Идеята е да се въведат рутинни провер-
ки на ваксиналния статус и възможност 
за редовни имунизации там, където де-
цата и възрастните са в големи групи - 
в учебните заведения и на работните 
места. 

 
 
 

Ако хлапетата се ваксинират срещу опасните заболя-
вания в детската градина, би могло да се избегне мо-
ментът, при който родителят отказва да заведе детето 
си при личния лекар, за да му постави нужната иму-
низация. Това на свой ред ще обезсили и антивакси-
налните движения в Европа, заради които на Стария 
континент все още върлува епидемия от морбили. 
 
„Ниският имунизационен статус на една държава-
членка излага на риск здравето и безопасността на 
гражданите в целия ЕС. Сътрудничеството в тази 
област е в наш общ интерес. Да предпазим нашите 
деца, като ги ваксинираме", призова комисарят по 
на здравеопазване и безопасност на храните Витя-
нис Андрюкайтис. 
  
Представените 20 препоръки отговарят и на призи-
ва на председателя на ЕК Жан-Клод Юнкер. В свое-
то обръщение за състоянието на ЕС през 2017 г. той 
настоя да се предприемат действия за подобряване 
на ваксинационното покритие и да се гарантира, че 
всеки в ЕС има достъп до имунизация. 
 
В тази връзка ЕК апелира държавите-членки да раз-
работят и изпълнят национални и/или регионални 
планове за ваксинация до 2020 г., а "летвата" за вак-
синалното покритие за морбили да се вдигне до по-  
 

 

 
не 95% от популацията. Друга препоръка предвижда  
създаване на обща имунизационна карта и възмож- 
ност данните от нея да бъдат споделяни по електро-
нен път отвъд националните граници. За да се нама-
лят рисковете от недостиг на ваксини пък, ЕК пред-
лага да се създаде единно европейско хранилище за 
данни. Идеята е то да съдържа информация за запа-
сите и потребностите от ваксини, така че да се улес-
нят възможните доставки и да се избегнат липси.  
 
Мерките предвиждат още обучение на всички 
здравни работници, които бият инжекции срещу 
опасните заболявания, и създаване на информацио-
нен портал за ваксинациите до 2019 г. 

 
ЕК предлага и формиране на „Коалиция за ваксина-
циите", обединяваща европейските сдружения на 
здравните работници и учащите в тази област. Ней-
ната мисия ще бъде да предотвратява разпростране-
нието на невярна информация за имунизациите и 
да развенчае всички митове за тях.  
 
Друга мярка пък е насочена към създаването на ев-
ропейска система за информационен обмен, която 
да спомогне за изготвянето на единен имунизацио-
нен календар на ЕС до 2020 г. 
 

   

   НОВИНИ ОТ ЕС 

 

 

 
 
 
 

Европейската комисия препоръчва: 
ДЕЦАТА ДА СЕ ВАКСИНИРАТ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА ИЛИ В УЧИЛИЩЕ  
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Над 60% от българите са имали някакви затрудне-
ния да платят разходите си за здравеопазване, по-
казват данни на Евростат за 2016 г. Малко над 10% 
от българите са изпитвали много сериозни пробле-
ми да платят своите разходи за здраве. За сравнение 
средно в ЕС 4,2% от европейците имат същите 
затруднения, информира Investor.bg.  
 

Други 15,4% у нас също срещат затруднения за пла-
щане на здравни разходи, а за относителни проблеми 
в тази насока съобщават 21,1% от българите. Съв-
сем лесно обаче плащат тези разходи едва 38,8% от 
нашенците.  
 

В ЕС средно 71% от европейците нямат никакви 
проблеми да покрият здравните си разходи. Основно 
това са домакинствата във Финландия (87%), Вели-
кобритания (86%), Германия (85%), Швеция (84%), 
Дания (82%), Литва (81%) и Люксембург (80%). 
На обратния полюс е Гърция, където 90% от дома-
кинствата имат проблем с покриването на здравни 
разходи. Следват Унгария (74%), Кипър (72%), Лат-
вия (64%), Словакия (61%) и Италия (56%). 
 

Здравните разходи са по-сериозен проблем за хората 
с ниски доходи (40%), но и хората с по-високи доходи 
изпитват затруднения (27%). Най-голяма е тази 
разлика в Белгия - 58% спрямо 19%, показват още 
данните на Евростат. 
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Според изследване на Евростат: 
ЖИТЕЛИТЕ НА ФИНЛАНДИЯ, ГЕРМАНИЯ И ВЕЛИКОБРИТАНИЯ  

СА С НАЙ-ГОЛЕМИ ВЪЗМОЖНОСТИ ДА ПЛАЩАТ ЗА ЗДРАВЕ 

 

 
ВСЕКИ ЧЕТВЪРТИ ЕВРОПЕЕЦ Е ИМАЛ  

ДЪЛГОТРАЙНИ ПРОБЛЕМИ  
СЪС ЗДРАВЕТО  

 
Близо една четвърт (24,1%) от трудоспособно-
то население в Европейския съюз над 16-
годишна възраст е имало затруднения при 
извършване на обичайната си дейност поради 
дълготрайни здравословни проблеми. Това 
показва анализ на Евростат за 2016 г., инфор-
мира Zdrave.net. 16,7% от тях съобщават, че 
имат дългосрочни, а 7,4% - трайни ограниче-
ния във всекидневния си живот, свързани със 
здравето. 
 
16,2 % от българите над 16 години са имали 
здравословни проблеми, които са оказвали 
определен дискомфорт върху ежедневния им 
живот и бита им. Около 12,5 на сто от тях са 
имали умерени затруднения, а 5% - тежки. 
 
Повече от една трета от населението на въз-
раст над 16 години в Латвия (37,4%) и Австрия 
(34,2%) съобщават, че здравословното им със-
тояние ограничава способността им да извър-
шват обичайната си дейност. 
 
В противоположния край на скалата (най-
нисък дял на хората, които отчитат дългого-
дишни ограничения в живота поради здравос-
ловни проблеми), са регистрирани в Швеция 
(12,5%) и Малта (12,9%). 
 
Средният показател за ЕС за хората с трайни 
увреждания е бил 9 на сто, а за хората с умере-
ни и временни затруднения – 17%. 21,7% и 
26,2% от жените в ЕС страдат от дългогодиш-
ни затруднения, свързани със здравето. 
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ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ПРЕДЛОЖИ ПАКЕТ ОТ МЕРКИ 
ЗА ОБМЕН НА ЗДРАВНА ИНФОРМАЦИЯ  

 
 

Европейската комисия предложи пакет от мерки за 
подобряване на достъпността на данните в ЕС. Зна-
чителна част от тях засягат здравния сектор в държа-
вите членки, информира Zdrave.net. 
 
Основаните на данни иновации играят ключова ро-
ля за пазарния растеж, създаването на работни мес-
та, най-вече за малките и средни предприятия, стар-
тиращите предприятия и разработването на нови 
технологии. Те дават възможност на гражданите да 
ползват и управляват по-лесно своите здравни дан-
ни, а на публичните органи - да използват по-добре 
тези данни за научни изследвания, профилактика и 
реформиране на системите на здравеопазване, по-
сочват от Еврокомисията. 
 
Предложенията се основават на Общия регламент за 
защита на данните, който ще започне да се прилага 
от 25 май 2018 г. 
 
От ЕК посочват, че Комисията е определила план за 
действие, поставящ интересите на гражданите на 
първо място, когато става въпрос за техните здравни 
данни. Това ще бъде възможно чрез осигуряване на 
достъпа на гражданите до техните здравни данни и 
въвеждането на възможност за трансграничното им 
споделяне, чрез използване на големи масиви от 
данни, позволяващи по-персонализирано поставяне 
на диагнози и лечение, както и по-добро предвиж-
дане на епидемии. 
 
Ще бъде насърчено и използването на подходящи 
цифрови инструменти, които позволяват на публич-
ните органи да използват по-добре здравните данни 
за научни изследвания и реформи на системите на 
здравеопазване. 
 
Предложението обхваща също така оперативната 
съвместимост на електронните здравни досиета, как-
то и механизъм за доброволна координация на об-
мена на данни, в това число на геномни данни, във 
връзка с профилактиката и изследванията на забо-
лявания. 
 
Андреус Ансип, 

 
Андреус Ансип,  
Зам.-председател на ЕК, отговарящ за единния  
цифров пазар: 
  
 

 Цифровият единен пазар се раз-
вива с бързи темпове, но без необ-
ходимите данни няма да можем 
да извлечем максимална полза от 
изкуствения интелект, високоп-
роизводителните изчислителни 
технологии и други авангардни 
технологични решения, които 
могат да помогнат за подобрява- 
 не на здравеопазването, образованието и транспортни-
те мрежи, както и за постигане на икономии на енер-
гия. 
 
Мария Габриел,  
Еврокомисар по цифровата икономика и цифровото 
общество: 

 
 

Целта на стратегията за 
цифров единен пазар, е да 
осигури възможно най-
добрата  
позиция, за да подкрепяме 
нашите предприятия, да 
осъществяваме научноиз-
следователска дейност на 
най-високо равнище и да  
  защитаваме гражданите 
на ЕС.  

Витянис Андрюкайтис,  
Еврокомисар по здравеопазването и безопасността  
на храните:  
 

Предложенията ни използ-
ват пълния потенциал на 
цифровите технологии за 
подобряване на здравеопаз-
ването и медицинските 
изследвания. Това ще доведе 
до по-лесен достъп до здрав-
ни данни, а оттук до по- 
добра профилактика и гри- 
жа за пациента, бърза реакция при опасност от панде-
мия и по-ефикасно лечение. 
 

 
 

 
 
 

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ПРЕДЛОЖИ ПАКЕТ ОТ МЕРКИ 
ЗА ОБМЕН НА ЗДРАВНА ИНФОРМАЦИЯ  
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Пакет от три директиви ще приеме Европейската 
комисия (ЕK) за решаването на проблема с двойния 
стандарт при храните. Това стана ясно по време на 
конференцията под надслов "Нова сделка с потреби-
телите", която се проведе в София на 30 април 2018 
г. Проявата е част от програмата на Българското 
председателство на Европейския съюз, информира 
Redmedia.bg. 
 

"Българското европредседателство поставя началото 
на преговорите за изравняването на стандартите 
при хранителните стоки", заяви от трибуната на 
конференцията  еврокомисарят по въпросите на 
правосъдието, потребителите и равнопоставеност-
та Вера Йоурова. В допълнение тя поясни: "Искаме 
потребителите да усетят справедливия ЕС в своята 
потребителска кошница. Комисията вече публикува 
правното становище за двойните стандарти с ясното 
заключение, че това е несправедлива практика. 
Приключихме с методиката за проверяване и за из-
питване на качеството на храните. Държавите-
членки ще определят сами ресорните органи, които 
ще провеждат тези мерки, така че проверките могат 
да започнат веднага. Вече сме провели такива тесто-
ве и в България, и в другите страни. Санкциите съ-
що ще бъдат хармонизирани". 
 

От своя страна министърът на земеделието и храни-
те Румен Порожанов допълни, че докато чакаме ев-
ропейските директиви в областта, ще преразглежда-
ме и местните регламенти за качество на храните. 
 

Новият пакет от мерки на ЕК е разработен след про-
учване на политиките за защита на потребителите и 
след като е отчетен факта, че те доказано са в по-
слаба позиция в сравнение с производителите, обяс-
ни едврокомисарят. Тя бе категорична, че комисия-
та възлага много надежди на българското председа-
телство да ускори работата по законодателния про-
ект, който предвижда уеднаквяване на съдържание, 
опаковки, качество и хармонизация на санкциите.  
 

"Европейското законодателство срещу двойния 
стандарт на храните не може да влияе върху цените 
на хранителните стоки", категорична бе еврокоми-
сар Вера Йоурова. Тя се спря на този аспект на тема 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

та заради констатациите, че на българския пазар 
стоки от един и същ световен бранд се продават по-
скъпо отколкото в Германия и Италия. Еврокомиса-
рят обаче не даде подкрепата си за идеята на нацио-
налния омбудсман Мая Манолова, която предложи 
да бъде създаден един общ европейски контролен 
орган -"ОЛАФ за измамите при храните". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

   НОВИНИ ОТ ЕС 

 

 

 
 

 
 
 

ГОТВЯТ ТРИ ДИРЕКТИВИ ЗА ПРЕМАХВАНЕТО  
НА ДВОЙНИЯ СТАНДАРТ ПРИ ХРАНИТЕ 

 

До края на 2018 г. Общоевропейският изследова-
телски център ще публикува първите резултати 
от проучване на двойния стандарт при храните, 
което се провежда по единна европейска методика, 
посочи още комисар Вера Йоурова. По нейните ду-
ми Европейският изследователски център изра-
ботва протокол за хармонизиране на мерките за 
борба с двойния стандарт на храните, като целта 
е всяка страна от ЕС да прилага еднакви мерки за 
взимане на проби и тестване на храните, така че 
производители и търговци да са наясно с тях и да 
не могат да ги оспорват, а доказателствата за 
двоен стандарт при храните да са категорични и 
съпоставими. След публикуването на резултати-
те от общоевропейския тест при храните общата 
методика за борбата ще се насочи и към други про-
дукти—например перилните препарати, при кои-
то също има разлика в качеството на различните 
пазари. 
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Ново ръководство с 10 препоръки за стимулиране на 
кърменето издадоха Световната здравна организа-
ция и УНИЦЕФ в подкрепа на жените по света. Съ-
ветите са отправени не само към младите майки, но 
и към всички АГ болници и здравни институции, 
които се грижат за тях и бебетата им след раждане-
то. Целта на препоръките е навсякъде по света да се 
създадат подходящи условия жените да хранят деца-
та си с кърма възможно най-дълго, информира 
Clinica.bg. 
Кърменето на бебетата през първите две години 
след раждането би могло всяка година да спасява 
живота на над 820 000 деца под пет годишна възраст, 
отбелязва СЗО. Приемането на кърма през първите 
часове след раждането пък защитава бебетата от ин-
фекции и тежки диарии, които често са опасни за 
живота. А жените значително намаляват персонал-
ния си риск от развитие на рак на гърдата.  
Освен това кърмата не генерира допълнителни раз-
ходи за семействата и лечебните заведения, а също 
така е доказано, че увеличава индивидуалното IQ.   
Ръководството е публикувано на сайта на СЗО. То си 
поставя за цел да помогне на държавите по света да 
окажат подкрепа на кърмещите жени, за да се увели-
чи броя на кърмените бебета. Съветите към болни-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ците са изобщо да не предлагат шишета и изкустве-
ни млека, а да поддържат банки с донорска кърма и 
да дават заместител само при медицински показа-
ния. Кърменето трябва да е стандартна практика, а 
персоналът да проследява дали родилките се спра-
вят добре. Лекарите и акушерките трябва да са доб-
ре обучени и да организират дискусии с жените за 
важността на кърменето. На родилните отделения 
се препоръчва също да стимулират естественото 
хранене в първите минути след раждането, както и 
т. нар. контакт "кожа до кожа". Другите съвети към 
болниците са да не фиксират времето за кърмене по 
време на престоя в родилното отделение, да позво-
ляват на майките да остават с бебетата си денонощ-
но, както и да осигурят възможност на родителите 
да бъдат близо до децата си, когато са болни.  
 
Десетте стъпки в подкрепа на кърменето са бази-
рани на ръководството, което СЗО публикува през 
ноември 2017 г. и са продължение на инициативата 
"Болници - приятели на бебетата", които СЗО и 
УНИЦЕФ стартираха още през 1991 г. Кампания-
та има съмишленици сред много от АГ болниците 
и родилните отделения в България. 
 

 

 НОВИНИ ОТ СВЕТА 

                 
                                     БР ОЙ 4            ГОДИНА 9                2018 г.               БАПЗ Г            
 
  БРОЙ 12               ГОДИНА  7                2016  г.               БАПЗ Г           

 

 

 
 

 
       
   

 СЗО И УНИЦЕФ ИЗДАДОХА НОВО РЪКОВОДСТВО 
С 10 ПРЕПОРЪКИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА КЪРМЕНЕТО 
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Дккументът ще бъде представен също така на 68-та сесия на Регионалния комитет за Европа на световната 
организация през септември, информираха от СЗО. 
 

  
 
 

Как здравните системи в европейс-
кия регион на Световна здравна орга-
низация (СЗО) могат да спасят пове-
че хора от хронични незаразни забо-
лявания, към които се числят сърдеч-
но-съдовите заболявания, диабетът, 
злокочествените новообразувания и 
други? Как европейските държави 
могат да допринесат за постигането 
на глобалната цел за намаляване на 
преждевременните смъртни случаи 
от хронични незаразни болести с 
33% до 2030 г.?  От 16 до 18 април 
2018 г. министри на здравеопазване-
то и водещи европейски политици се 
събраха в Ситгес, Испания, за да тър-
сят отговор на тези въпроси, инфор-
мира Redmedia.bg. 
 
 

В момента статистиката показва, че 9 от всеки 10 
смъртни случая се дължат на отрицателно икономи-
ческо въздействие. Смята се, че на всяко 10-
процентно увеличение на смъртността, поради хро-
нично неинфекциозно заболяване, икономическият 
растеж се намалява с 0,5%. 
"Европейските страни са поели един глобален път в 
защита на хората от диабет, сърдечно-съдови забо-
лявания, рак и хронични респираторни заболява-
ния. Необходимо е обаче да се направи повече, за да 
се намали смъртността и инвалидизацията  поради 
хронични незаразни болести", каза при откриването 
на форума регионалният директор на СЗО за Евро-
па д-р Жужана Якаб. 
 

"Със знанията, които имаме за причините на възни- 
кване на тези заболявания, не може просто да стоим 
до безучастни, докато хората преждевременно уми-
рат от болести, които могат да бъдат предотвратени. 
Най-малко 80% от хората, засегнати от сърдечни за-
болявания, инсулт и диабет, както и 40% от тези, 
които страдат от рак, можеха да останат здрави, ако 
бяха преодолени основните рискови фактори като 
алкохол, тютюн, нездравословни диети и липсата на 
физическа активност. И тези големи положителни 

 

 
 

 

промени могат да бъдат постигнати на разумна це-
на чрез цялостен отговор на здравните системи 
ми", допълни д-р Якаб. 
 

По време на срещата бяха обсъдени въпроси, свър-
зани с финансирането на здравните системи, инвес-
тициите в публични здравни услуги, първична по-
мощ и превенция, както и въпроси, отнасящи се до 
подобряването на достъпа до качествени грижи, в 
това число и с прилагането на съвременни инфор-
мационни технологии. Във фокуса на дискусиите бе 
и темата за адекватното финансиране, в това число 
и чрез данъци върху тютюневите изделия  и нездра-
вословните храни и напитки, които според експер-
тите на световната организация са изключително 
ефективни интервенции в полза на общественото 
здраве. 
 

В срещата участие взеха близо 200 експерти и висо-
копоставени политици от европейския регион. Фи-
налният документ, който бе приет от участниците 
във форума е част от базата данни за третата Среща 
на високо равнище на Общото събрание на ООН по 
въпросите на хроничните незаразни заболявания, 
която ще се проведе по-късно през тази година. 

 НОВИНИ ОТ СВЕТА 

                 
                                     БР ОЙ 4            ГОДИНА 9                2018 г.               БАПЗ Г            
 
  БРОЙ 12               ГОДИНА  7                2016  г.               БАПЗ Г           

 

 

 
 
 
 

Световната здравна организация апелира: 
ДО 2030 Г. ДА НАМАЛИМ С 33% ПРЕЖДЕВРЕМЕННАТА СМЪРТ  

ОТ ХРОНИЧНИ НЕЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ   
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Световната здравна организация заяви, че ваксина-
та на френската фармацевтична компания Sanofi 
срещу денга трябва да се използва само след допъл-
нителни тестове, за да се преценят реалните рис-
кове, които тя носи. След двудневна среща в Жене-
ва, Швейцария, експертите препоръчаха допълни-
телни мерки за безопасност на ваксината, известна 
под името Dengvaxia. 
"Вече имаме ясна информация, че ваксината тряб-
ва да се използва много по-предпазливо, като се при-
лага предимно при хора, които вече са били заразени 
с вируса денга", каза пред журналисти Алехандро 
Кравиото, председател на стратегическата 
консултативна група на експертите на СЗО 
(SAGE). "Това изисква хората да бъдат тествани 
чрез система, която понастоящем не е достъпна, но 
се надяваме да бъде развита през следващите 
години", допълни той. В същото време подчерта, че 
СЗО вярва в безопасността на Dengvaxia и в доказа-
ния й потенциал да намали тежестта на заболява-
нето в ендемичните страни. 
Dengvaxia, единствената лицензирана ваксина в 
света срещу денга, е в центъра на страховете за 
здравето във Филипините, където правителството 
преустанови употребата й през 2017 г.  на фона на 
масови протести. На 15 април 2018 г. родителите 
на деца, починали вследствие на ваксината, отново 
излязоха на протест, в търсене на справедливост. 
Sanofi обаче многократно са заявявали, че не знаят 
за смъртни случаи, причинени от ваксината. Ръко-
водителите на фармацевтичната компания са от-
рекли всякакви нередности и настояват за ползите, 
които ваксината носи като цяло. Изпълнителният 
секретар на SAGE на СЗО Йоахим Хомбах защити 
първоначалната препоръка на СЗО, че ваксината 
може да се използва при деца над 9-годишна възраст 
в ендемичните райони. Той посочи празнота в дан-
ните за употребата на ваксината при хора, които 
никога не са били изложени на вируса и поиска от 
Sanofi да проучи въздействието на ваксината върху 
деца, които никога не са били изложени на вируса. 

 

 
Ваксината Dengvaxia е одобрена и регистрирана в 
19 държави и в момента се изследва от Европейска-
та агенция по лекарствата (ЕМА).  Междувремен-
но японската компания Takeda Pharmaceutical, На-
ционалният институт по здравеопазване на САЩ 
и бразилският институт "Бутан" също разработ-
ват конкурентни продукти. 
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ЕКСПЕРТИ НАСТОЯХА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТЕСТОВЕ  
НА ВАКСИНАТА СРЕЩУ ДЕНГА 

 

Болестта денга, която е широко разпространена 
в тропиците и субтропиците, се причинява от 
4 типа вируси, които се разпространяват от 
комарите, преносители на малария и Зика. 
Приблизително 390 милиона човека по света 
биват инфектирани с денга годишно, като пове-
чето прекарват заболяването почти без симп-
томи или само под формата на леко заболяване. 
Въпреки това някои хора развиват тежки и до-
ри животозастрашаващи форми на заболяване-
то наричани денга хеморагична треска (DHF) 
или денга шок синдром (DSS). Тежките форми 
на денга убиват 22 000 човека годишно, повече-
то от които деца. 
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FACEBOOK E ИСКАЛА ОТ БОЛНИЦИТЕ 
ДАННИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Социалната мрежа Facebook е питала няколко 
големи американски болници да споделят дан-
ни за своите пациенти – какви болести имат и 
какви рецепти са им изписани, информира Eco-
nomic.bg, позовавайки се на CNBC. Компанията 
е искала да направи проучване, като е възнаме-
рявала да свърже болничните данни с тези, кои-
то тя самата е събрала. Така социалната мрежа е 
щяла да помогне на болниците да разберат кои 
пациенти се нуждаят от по-специално лечение. 
Идеята обаче така и не била придвижена по-
напред от фазата на планиране, а когато се раз-
горял скандалът с неправомерно използваните 
от Cambridge Analytica лични данни, проектът 
съвсем бил замразен. 
 

„Не сме получили, споделили или анализирали 
ничии данни“, заявил е представител на Face-
book за CNBC. Въпреки това до миналия месец 
компанията на Марк Зукърбърг е преговаряла 
за подписване на споразумения за обмен на 
данни с няколко здравни организации, сред ко-
ито Stanford Medical School и American College 
of Cardiology. 
 

Социалната мрежа до такава степен е искала да 
осъществи намеренията си, че е накарала кар-
диолога Фреди Абнуси да проведе „водещи 
строго секретни проекти“ в болниците. Не се 
уточнява какво конкретно е правил той. 
 

 

 

 
В САЩ РАЗСЛЕДВАТ ЛЕКАРСТВО,  

КОЕТО ЗА 5 ГОДИНИ  
Е ПОСКЪПНАЛО С 1400%  

 
Група американски сенатори подеха разследване, 
което да даде обяснение защо цената на противо-
туморното лекарство “Ломустин” се е увеличила 
в САЩ с 1400% от 2013 г. насам, съобщи БГНЕС, 
позовавайки се на ТАСС. За справка, през 2013 годи-
на една капсула от лекарството е струвала 50 дола-
ра, а в момента тя се продава за близо 670.  
 
По данни на американския вестник „Хил“, сенато-
рите са изпратили до ръководителя на производи-
теля „Три-Сорс Фарма“ Робърт Дикричи писмо, в 
което настояват да разберат причината, поради 
която цената на медикамента е скочила толкова 
рязко за последните няколко години, както и какъв 
дял от продажбите получава самата компания. В 
писмото си депутатите искат от Дикричи и ин-
формация относно производствените разходи за 
направата на хапчетата, както и цялата вътреш-
на кореспонденция в компанията, свързана с обсъж-
дането на въпроса. Освен това дружеството е длъж-
но да предостави списъка на всичките си продукти, 
чиято цена е била увеличена с поне 200% в рамките 
на една година.  
 

 
"Ломустин" се използва още от 1976 г. за лечение-
то на заболявания като първичен и метастатичен 
мозъчен тумор, лимфома (болест на Ходжкин), рак 
на стомаха и червата.  
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Значението на японската дума икигай може да се 
опише по различни начини: „причината, поради 
която ставаш от леглото всяка сутрин“, „радостта да 
си винаги зает“, „страстта, която ти носи удовлетво-
рение и радост“... Но всички те водят към едно – 
причината да живееш! И изглежда е от нещата, кои-
то обясняват необикновеното дълголетие на япон-
ците, особено на островите Окинава - едно от места-
та с най-много дълголетници в целия свят. От там 
произхожда и тайнствената дума икигай, пише 
Gnezdoto.net. 
Според авторитетни изследователи на понятието 
икигай, точно то е в основата на дългия и щастлив 
живот на японците. Ясният икигай, както и 
животът в общност, са поне толкова или дори по-
важни от здравословния японски хранителен 
режим. 
На Окинава всеки японец знае своя икигай и живее 
в съответствие с него... и рибарят, който всяка 
сутрин излиза с лодката си в морето, и калиграфът, 
застанал пред своето платно, и готвачът, който в 
продължение на половин век не спира с любов да 
приготвя суши за своите клиенти. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

На Запад също имаме понятия, които донякъде съ-
ответстват на икигай – предназначение, мисия, реа-
лизация, които обаче често се явяват по-скоро плод 
на умствена дейност или духовни търсения, за раз-
лика от японския икигай, който е неделима част от 
живота на всеки човек. Ние често си задаваме веч-
ния философски въпрос: Какъв е смисълът на живо-
та? Но японците внасят по-голяма яснота: Какъв е 
смисълът на моя живот? Кое ми носи удовлетворе-
ние и страст? И добавят: и полза за другите... 
Всъщност икигай е по японски изящно и гениално 
просто понятие. То се намира в пресечната точка на 
4 изключително важни житейски сфери: 

 

 
 
 
 

               

    ТАЙНИТЕ НА ЯПОНИЯ ЗА ДЪЛЪГ И ЩАСТЛИВ ЖИВОТ  

 

Японска притча разказва следното: 
В малко японско градче една жена била на смъртно легло. Изведнъж тя почувствала, че душа-
та й се отделя от тялото, извисява се в небесата и се озовава пред духовете на своите пред-
ци. Тогава чула силен глас, който я попитал: 
- Коя си ти? 
- Аз съм жената на кмета – отговорила тя. 
- Не те питам кой е твоят мъж. Отговори коя си ти! 
- Аз съм майка на четири деца. И съм учителка в местното училище. 
- Нима те попитах колко деца имаш или къде работиш? – казал гласът и продължил да й 
задава въпроси, докато накрая тя казала: 
- Аз съм една жена, която всяка сутрин се събужда, за да помага на своето семейство и да учи 
децата в училище. 
След това тя се върнала в своето тяло и болестта й наскоро била излекувана, защото 
открила своя икигай. 

 

 Това, което обичаш 
 Това, от което се нуждае светът 
 Това, за което ти плащат 
 Това, в което си добър 
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Икигай е онова, което те изпълва с удовлетворение 
и радост, което те кара да забравиш за времето, кое-
то придава смисъл и пълнота на всеки твой ден. Но 
в същото време е от полза за другите, за света около 
теб. 
Японците твърдят: Всеки човек има своя икигай. 
Някои са го открили и го осъзнават, други го носят 
в себе си, но все още го търсят. Икигай се крие вът-
ре в теб и се нуждае от търпеливо изследване, за да 
достигнеш до най-дълбоките недра на съществото 
си и да го намериш. Веднъж щом намериш своя 
икигай, остава само да го следваш и да го подхран-
ваш ден след ден, придавайки смисъл на съществу-
ването си. Тогава и най-обикновената задача се 
превръща в щастливо сливане! 
Икигай е пътят към дълъг и смислен живот. Икигай 
е спокойствие и удовлетворение, чувство за значи-
мост, оптимизъм и радост. 
Концепцията икигай все повече предизвиква инте-
реса на западните общества и отдавна е напуснала 
пределите на родината си Япония. Именно тя про-
вокира и двама испанци да тръгнат по дирите на 
тайнствената дума - популярният испански писа-
тел Франсеск Миралес и Ектор Гарсия, който живее 
в Япония от 12 години. 

 

 
 

Те решават да проучат на място тайните на японс-
ките столетници и стигат до малкото селище Охими 
в северната част на Окинава, известно като „селото 
на столетниците“. Селото, в което живеят 3000 ду-
ши, е наречено така заради факта, че има най-
високия индекс на дълголетието в света! В Охими 
срещат възрастни хора, по младежки жизнени, здра-
ви и изпълнени с оптимизъм, хора, които имат ясен 
икигай и с въодушевление и радост посрещат всеки 
нов ден. Миралес и Гарсия си задават въпроса: Дали 
заради икигай в Окинава има повече столетници, 
отколкото където и да било другаде по света? Как 
тези хора остават активни и щастливи до края на 
дните си? Каква е тайната на дългия и щастлив жи-
вот? И се уверяват, че наред с храненето, простия 
живот на открито и зеления чай, един от ключовете 
към дълголетието им е именно икигай.  
Всички наблюдения и впечатления от пътешествие-
то си до Окинава, от срещите си с най-дълголетните 
хора в света, както и още много интересна и полезна 
информация Франсеск Миралес и Ектор Гарсия съ-
бират в книгата си "Икигай. Тайните на Япония за 
дълъг и щастлив живот", издадена у нас от издателс-
тво "Гнездото".  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Диетата е основана на четири групи храни, под-
редени според калорийния си заряд, информи-
ра Zdravoslovnohranene.com: 

 
 

Супер леки – всички храни, които са по-малко 
от 0.8 калории на грам.  Например зелен чай, 
цитрусови плодове, зеленолистни зеленчуци 
(спанак, зеле и пр.), аспержи, домати, крастави-
ци и т.н. Могат да се консумират в големи коли-
чества. 
 

Леки – храни с калоричност от 0.8 до 1.5 кало-
рии на грам. Например риба, кафяв ориз, бана-
ни, картофи и др. Консумират се в по-малки 
количества. 
 

Средни – храни с калории от 1.5 до 3.0 на грам – 
месо от филе, пълнозърнести продукти. Консу-
мират се ограничено. 
 

Тежки – храни, които предоставят от 3 до 9 ка-
лории на грам (300 до 900 кал/грам) – пържени 
храни, доста от пакетираните храни, захарни 
изделия, животински мазнини. Почти не се кон-
сумират. 

 
 
 
 
 
 
ВАЖНО! 
 

1. Не се преяжда! Един от главните принципи в 
тази диета е да се яде до достигане на 80 % наяжда-
не, след което да се изчака 20-25 минути. Ако все 
още има чувство на глад, да се приемат останали-
те 20% лека и супер лека храна. 
 

2. Яде се преди всяко хранене лека супа (без запръж-
ка). Окинавците консумират супа мисо, която се 
прави от тофу, паста мисо, гъби шийта-
ке и  водорасли уакаме. Супата засища, а е нискока-
лорична. По този начин се намалява желанието за 
преяждане на по-късен етап. 
 

3. Особено препоръчителни са зелено-листните 
зеленчуци, плодовете, тофу, кафявият ориз и зеле-
ният чай. 
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Факти от живота на малкото японско селище Охими,  
които впечатляват: 

 

 100% от дълголетниците, които са интервюирали Франсеск Миралес и Ектор Гарсия, 
притежават собствена градина, а повечето от тях – цели полета с насаждения от чай, 
шикуваса, манго и др. 

 Всички принадлежат към някоя местна общност. В нея се чувстват обичани, като част 
от едно семейство. 

 Празнуват много, дори по дребни поводи. Музиката, песните и танците са основна част 
от ежедневието им. 

 Имат важна мисия в живота, дори не само една. Определили са своя икигай, но не го при-
емат твърде сериозно. Това, с което се занимават, им носи наслаждение и релаксация. 

 Много са горди с традициите си и с местната култура. 
 Сякаш са пристрастени към всичко, което правят, колкото и маловажно да изглежда то. 
 Йуимаару, което може да се преведе като „дух на взаимно сътрудничество“, е твърдо 

залегнал в сърцата на местните. Те си помагат не само за земеделската работа като съ-
бирането на реколтата от захарна тръстика или сеенето на ориз, а и когато строят 
къщите си или търсят доброволци за обществени дела.  

 Винаги са заети, но със задачи от най-различно естество – това им помага да се отпус-
кат. 

 Там не може да се срещне нито един дядо, седнал на пейка, без да прави нищо. Вечно се 
движат насам-натам – ходят на караоке, на сбирки на съседите или на следващия мач по 
гетбол. 
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Бременна блондинка отишла на 
астролог, за да получи хороскопа 
на бъдещото си дете.  
- Под какъв знак беше зачена-
то детето? – попитал астроло-
гът. 
- Под една табелка „Пушенето 
забранено“.  
 
                   *     *     * 
 
Катаджия към блондинка: 
- Защо карате без номер? 
- Но моля Ви, та аз го знам на-
изуст! 
 
                   *     *     * 
 
- Проклета съдба! И аз и жена 
ми бяхме щастливи цели двай-
сет години! 
- А после? 
- После се запознахме. 
 
                   *     *     * 
 
Съпрузи се карат  ожесточено:                                        
- Е, толкова ли е трудно да ка-
жеш поне едно „извинявай“? -  
пита  ядосано съпругата. 
- Добре де, извинявай! – при-
мирено казва съпругът.         
- Е, да, то най-лесно е да ка-
жеш „извинявай“… - продължа-
ва да мърмори съпругата. 
 
                  *     *     * 
 

 

- Казват, че обичате само бога-
ти мъже? – пита журналист из-
вестна певица. 
- О, това изобщо не е вярно. 
Обичам весели мъже, но какво 
съм виновна, че бедните не са 
весели? 
 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Секретарка пита разстроена ше-
фа си: 
- Какво, ще ме уволнявате ли? 
- Не, защо мислиш така? 
- А тогава защо сте махнали 
дивана от кабинета? 
 
         *     *     * 
 

Две блондинки разговарят по те-
лефона: 
- Муцка, пък моят хубостник 
вчера изобщо не се прибра. 
Можеш ли да си представиш 
по-голямо безобразие? 
- Мога, изтърси ми се снощи по 
никое време и още е у нас! 
                       

                                                   *     *     * 
 

Между двама мъже: 
- Всяка жена има по нещо сек-
си. 
- Да, бе, да, ама не! 
- Е, казвам ти от опит – я гърди, 
я приятелка… 
 
 

                                                    *     *     * 
 
 
 

Мъж пита продавачка: 
- Имате ли картички, на които 
пише: „За единствената жена в 
живота ми“? 
- Да, разбира се. 
- Добре, дайте ми шест картич-
ки. 
 
                *     *     * 
 
- Моля Ви да ми дадете една 
баница, една кашкавалка,  
кифла с шоколад и една боза. 
- За тук или за вкъщи? 
- За тук, вкъщи съм на диета! 
 
               *     *     * 
 
Лекар пита пациент: 
- Ракия пиете ли? 
- Много сте любезен докторе, 
но не искам повече, идвам от 
кръчмата. 
                                                                                                                                

                 
 
 

Професор по литература изнася 
първата си лекция пред новоприе-
ти студенти. Той увлекателно 
говори за Гогол.  Красива студен-
тка нетърпеливо вдига ръка. 
- Какво има, госпожице?  Нещо 
не Ви е ясно ли? 
- Исках само да Ви поправя – 
не се казва Гогол, а Гугъл. 
                                                
 
 

                                                      *     *     * 

 СВЕТЪТ Е ОЦЕЛЯЛ, ЗАЩОТО СЕ Е СМЯЛ 
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Редакционен екип:  
 
 Проф. д-р Станка Маркова -  
 главен редактор  
   
Румяна Милева – редактор  
  
  
За коментари, мнения и препоръки:   
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   КУРСОВЕ ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ 
 
Българската асоциация на професионалистите 
по здравни грижи предлага 10 курса за дистан-
ционно продължаващо обучение.  
Темите можете да видите на сайта на Асоциаци-
ята (www.nursing-bg.com)  в раздел 
"Обучение". Там има и указания как става 
записването за предпочетения  от Вас курс. 
Завършилите даден курс получават удостовере-
ние с определен брой кредитни точки по Един-
ната кредитна система на  БАПЗГ. 
Регистрацията се осъществява   в платформата 
за дистанционно обучение на БАПЗГ на адрес: 
http://learning.nursing-bg.com 
 

 
 

КАК ДА СЕ АБОНИРАТЕ ЗА  
СПИСАНИЕ "ЗДРАВНИ ГРИЖИ " 
 
Уважаеми професионалисти по 
здравни грижи, 
 
Абонаментът се осъществява от: 
 

Фирма "ДОБИ ПРЕС" ЕООД   
(тел. 02 963 30 82) 
                        и  
"БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД 
 
 

Годишният  абонамент е 18.00 лв. 
и носи 15 кредитни точки. 
Каталожният номер на списание 
"Здравни грижи" е 1332. 
 
 
Внимание: 
Съхранявайте документа, удос-
товеряващ Вашия личен абона-
мент и представете негово копие 
в съответната Регионална коле-
гия на БАПЗГ, за да бъдат регист-
рирани кредитните точки в На-
ционалния регистър на БАПЗГ.   
 
 

 
  ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ 

 
БАПЗГ има договори за продължаващо обуче-
ние с различни университети и лечебни  заве-
дения в страната. За всеки курс се издава удос-
товерение с определен брой кредитни точки 
по Единната кредитна система  на БАПЗГ. 
 

Повече  подробности: в сайта на Асоциация-
та или на тел. 02 915 69 11. 


