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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 

(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.  



6  

ЗДРАВНИ ГРИЖИ, брой 5/2018 

 
    

   

   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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На 08-10.06.2018 г. в Китен ще се проведе Вторият семи-
нар по акушерство и гинекология. Форумът е организиран 
от Алианса на българските акушерки.  
 
На 21-24.06.2018 г. в комплекс "Ривиера" ще се проведе 
XXXVI Национална акушерска конференция и XIV 
Национална конференция на акушерките. Организатор на 
събитията е Българското дружество по акушерство и 
гинекология. 
 
На 21-22.09.2018 г.  в Сливен ще се проведе Юбилейна 
научна конференция "Съвременните тенденции в 
здравните грижи". Форумът е организиран от Меди-
цински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - гр. 
Варна. 
 
На 04-07.10.2018 г. в курортен комплекс "Златни пясъци" 
ще се проведе XVI Национална конференция по хирургия 
под мотото "Нови хоризонти пред хирургията”.  В рамките 
на форума ще се състои Първата научно-практическа се-
сия за професионалисти по здравни грижи. 
 
На 02-03.11. 2018 г. в София ще се проведе дванадесетото 
издание на Софийския симпозиум по репродуктивна ме-
дицина. Събитието се организира от Института по репро-
дуктивна медицина и Медицински комплекс "Д-р Щерев".   
 
 

Повече подробности за събитията можете да прочетете в 
сайта на БАПЗГ - раздел “АКТУАЛНО”, подраздел 
"Предстоящи събития".  
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Здравейте скъпи приятели, 
 

Благодаря на всички, които в почивния си ден на 
12.05.2018 г. - Международния ден на сестринството 
дойдоха в София на нашия митинг-протест 
“Здравните грижи сега”, за да издигнат своя глас за 
подобряване на социалния и професионалния статус 
на специалистите по здравни грижи.  
Благодаря от сърце на номинираните на национално 
ниво професионалисти в различните категории за 
2017 г., които въпреки ежедневните трудности са 
участвали активно в различни проекти, усъвършенс-
твали са се непрекъснато, отдали са силите си за по-
високо качество на здравните грижи в своите лечеб-
ни заведения, творили са наука.  
 

Благодаря на целия екип на Централата на БАПЗГ, 
на членовете на УС на БАПЗГ и на председателите 
на регионалните колегии за активното участие при 
организиране на Националния протест, който проте-
че при висока култура на поведение, отлични изказ-
вания и много положителна енергия, която ни беше 
нужна, за да покажем, че нашите искания са преди 
всичко в полза на българските граждани, които имат  

 
нужда от нас, но за да ни има, обществото трябва да 
инвестира в нас. Ние настояваме управляващите да 
чуят не само нашия глас, но и гласа на колегите ни 
от Европа, които ни подкрепиха в лицето на гене-
ралния секретар на Европейската федерация на сес-
тринските асоциации Пол Дьо Рав. 
 

Какво очакваме, за да не останем с чувство на неу-
довлетвореност от усилията на повече от 3000 про-
фесионалисти по здравни грижи от цялата страна? 
Очакваме да бъдат започнати конкретни действия 
от управляващите в посока изпълнение на нашите 
искания, за което ще Ви уведомяваме своевременно. 
Ще следим стриктно всяка тяхна стъпка, за да сме 
сигурни, че нашият глас наистина е чут. 
 

Първите реакции не закъсняха. Получихме писмо от 
канцеларията на Президента, с което ни уведомяват 
за своето настояване Министерството на здравеопаз-
ването и Националната здравноосигурителна каса 
да дадат становище по нашите искания. Подкрепи 
ни и омбудсманът на Република България г-жа Мая 
Манолова на организираната от нея кръгла маса. 
Очакваме действията на отговорните институции! 
Надявам се те да бъдат наистина реална стъпка в 
исканата от нас посока, за да можем да продължим 
започнатия вече добър диалог. 
 

Скъпи колеги, предстоят промени в модела на фи-
нансиране на здравната система, както и в стандарта 
за управление на лечебните заведения. Ние трябва 
да сме информирани и активно да участваме във 
всички процеси, които касаят нашите професии. 
Трябва да защитим позициите си на всяко работно 
място, но това изисква познания, усилия и желание. 
Убедена съм, че ние можем да се справим и нищо не 
може повече да ни спре да изискваме, да изразяваме 
позициите си и да постигаме целите си. Ние пока-
захме, че в името на добра кауза сме сплотени, соли-
дарни и никога повече няма да позволим съсловието 
на професионалистите по здравни грижи да бъде 
унижавано! 
 

Бъдете здрави! 
 

Винаги успяваме заедно! 

   
            

           Милка Василева, 
    Председател на УС на БАПЗГ: 

 

ОЧАКВАМЕ КОНКРЕТНИ ДЕЙСТВИЯ ОТ УПРАВЛЯВАЩИТЕ  
В ПОСОКА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАШИТЕ ИСКАНИЯ 
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Над 3000 специалисти по здравни грижи от цялата 
страна излязоха на протест на  12 май  2018 г.  - Меж-
дународния ден на сестринството на площад 
"Независимост" в София. Те издигнаха своя глас за 
достойни заплати за висококвалифицирания им 
труд и възможности за продължаващо обучение и 
кариерно развитие. Протестът бе организиран от 
Българската асоциация на професионалистите по 
здравни грижи (БАПЗГ).  
 

Медицински сестри, акушерки, фелдшери, 
рехабилитатори, медицински и рентгенови 
лаборанти от всички регионални колегии се лишиха 
от почивния си ден, за да заявят на висок глас, че са 
нужни промени, за да се спаси съсловието и 
българските граждани да могат да получават 
качествени здравни грижи. Те за пореден път 
припомниха основните проблеми, които чакат от 
години своето решение, а именно: недостигът на 
специалисти по здравни грижи, липсата на 
работещи млади специалисти в здравната система, 
ниските възнаграждения и липсата на дифе-
ренцирано заплащане, недостатъчните възможности 
за продължаващо обучение и кариерно развитие.  
Протестиращите бяха облечени в бели престилки и 
държаха в ръце те си плакати с различни послания,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

повечето от които са изказвали многократно през 
годините: "Регламент за компетенциите на професи-
оналистите по здравни грижи", "Сестрински и 
акушерски практики за грижи в дома", "Спасаването 
на здравните грижи е дълг към нашите пациенти", 
"Искаме да живеем и работим в България", 
"Квалифицираната ни помощ е гаранция за Вашето 
здраве", "Достойно заплащане, за да останем тук и 
сега", "Искаме стабилност на здравеопазването и 
сигурност на гражданите", "Искаме реформа, но не 
на парче", "БАПЗГ - страна в Националния рамков 
договор", "Настояваме за регламентиран бюджет за 
здравни грижи", "Да работим в България за 
българите", "Не убивайте хуманността и 
милосърдието!", "Нов модел на финансиране на 
здравеопазването", "Осигурете здравни грижи за 
нашите родители",  "Няма качест-вени здравни 
грижи без професионалисти" и др.  
 

На един от плакатите беше написан европейският 
стандарт, според който една медицинска сестра 
трябва да се грижи за четирима пациенти. У нас 
броят на медицинските сестри в лечебните 
заведения е свързан с броя на лекарите в 
пожелателно съотношение 2:1.  
 
 

 
 

НАД 3000 СПЕЦИАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ ЗАЯВИХА  
НА ПРОТЕСТ В СОФИЯ: "ПОВЕЧЕ ТАКА НЕ МОЖЕ!"  

  ТЕМА НА БРОЯ 

                 
                                     БР ОЙ 5            ГОДИНА 9                2018 г.               БАПЗ Г            
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  ТЕМА НА БРОЯ 
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Според регистъра на БАПЗГ към 31 януари 
2018 г. у нас работят 24 458 медицински сестри, 
3879 акушерки и още 7516 специалисти по 
здравни грижи (фелдшери, медицински и рен-
тгенови лаборанти, рехабилитатори). 
Общият брой на професионалистите по здрав-
ни грижи е 35 853. 
 

През 1990 г. медицинските сестри у нас са били 
53 810, през 2000 г. техният брой е 31 479.  Голя-
ма част от тях заминават за чужбина, а други 
сменят професията си.  
В момента на българската здравеопазна систе-
ма са нужни още около 30 000 медицински сес-
три и около 4000 акушерки. Системата все още 
се крепи, защото много от медиците работят на 
две места или в пенсионна възраст.  
 

Средната възраст на акушерките, рехабилита-
торите и рентгеновите лаборанти е 51 г., на 
медицинските сестри - 53 г., на фелдшерите - 
56 г. Съсловието непрекъснато застарява, а мла-
дите хора, които учат за тези професии и оста-
ват да работят в България, са твърде малко.     
 

 
 
 

Малкото останали да работят по специалността 
си успяват да оцеляват като работят на няколко 
места, което ги води до води до физическо и 
емоционално изтощаване или т. нар.  Синдром 
на професионално прегаряне.  
 

По данни на специализирания сайт  Paywiz-
ard.org стартовата заплата за специалистите по 
здравни грижи в България през 2016 г. е била 
най-ниската в ЕС - 286 евро.  За сравнение в 
Дания тя е 3194 евро, във Великобритания - 
2835 евро, в Германия - 2411 евро, в Белгия - 
2233 евро, във Франция - 2186 евро, в Холандия 
- 2057 евро,  в Швеция - 1699 евро, в Австрия - 
1717 евро, в Италия - 1476,  в Испания – 1415 
евро, в Кипър - 1309 евро, в Словения - 1076 
евро, в Португалия - 819 евро, в Чехия - 635 ев-
ро, в Полша - 508 евро, в Унгария - 424 евро, в 
Румъния - 306 евро.  
 

Не е учудващо, че през последните 20 години 
над 20 000 медицински сестри заминаха за раз-
лични страни в Западна Европа в търсене на 
добра професионална реализация и достойно 
заплащане.   

 
 
 

СТАТИСТИКА 
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"Изразявам своето мнение на редова медицинска сестра 
от Северозападна България, както ни казват Североза-
падналия край. Ние изчезваме, изчерпани сме, няма ни. 
Апелирам към всички - това не бива да е протест само 
на белите престилки, а на цялата българска общност, 
която ще остане без нас, ако нещата не се променят. 
Когато Вие имахте нужда от нас, бяхме плътно до Вас, 
до болничните Ви легла. Сега апелирам: Подкрепете ни! 
Изчезваме... Няма ни... Ще ревете за нас, но ще бъде къс-
но... Ако Вие не ни подкрепите в този момент, ние заги-
ваме...", обърна се към присъстващите на протеста 
граждани и към цялата българска общност меди-
цинската сестра от Видин Диана Николова. Тя 
излезе на протестния подиум с куфар в ръка, на 
който пишеше "Тръгвам си".  
 

Много от протестиращите пък държаха в ръцете си 
самолетни билети за различни дестинации, на които 
също се четеше заплашителното "Тръгвам си". По 
този начин медиците дадоха заявка, че ще потърсят 
решение навън, ако у нас не се осъществят в бърз 
порядък нужните промени, така както това 
направиха пред последните 20 години над 20 000 
медицински сестри. Те грабнаха куфарите за Анг-
лия, Дания Германия, където заплатите са близо 10 
пъти по-високи от тези в България, имат възможност 
за кариерно развитие и се радват на уважението на 
своите пациенти и обществото. Масовата емиграция 
на медицински сестри доведе до обезкръвяване на 
българските лечебни заведения. "Ако сега системата 
успява все още да функционира, то е защото рабо-
тим на по две-три места",  коментираха специалисти 
по здравни грижи.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
"Здравейте колеги! Преди всичко по случай нашия про-
фесионален празник искам да Ви пожелая само здраве! 
Искам да призова управляващите в тази държава: Не 
обезкостявайте българското здравеопазване и без това 
лекарите не могат да си вдигнат главата от писане! 
Цялата тежест за грижите на пациентите се пада на 
нас - лаборанти, медицински сестри, рехабилитатори и 
всички останали професионалисти по здравни грижи. Не 
убивайте стожера на нашето здравеопазване", заяви от 
протестния подиум Димитър Миличин, рентгенов 
лаборант от Пловдив. Той изтъкна, че ако 
промените не се случат в спешен порядък след 5 
години няма да има кой да се грижи за пациентите.  
 

"Нека господа управляващите поне за една година да 
дадат достойно заплащане на професионалис-тите по 
здравни грижи и тогава да кажат - има ли корупция, как 
се отнасяме ние с пациентите и има ли напуснали от 
болниците", каза още Димитър Миличин.  
 

Предложението му бе посрещнато с одобрителни 
възагласи от множеството което започна за скандира  
"Не можете без нас!"  
 

  ТЕМА НА БРОЯ 

                 
                                     БР ОЙ 5            ГОДИНА 9                2018 г.               БАПЗ Г            
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"Здравейте достойни българи, гордея се, че днес всички 
Вие имате смелостта да се изправите срещу 
несправедливостите", заяви от трибуната Пенка 
Георгиева, председател на Пациентски органи-
зации "Заедно с теб". Тя допълни: "Няма да говоря със 
заучени фрази, ще говоря като пациент. Преди няколко 
седмици аз бях цяла нощ в Спешното отделение на 
ИСУЛ заедно с моята 80-годишна майка. Посрещна ни 
една медицинска сестра - с руса коса, красива, уморена и 
усмихната. Може би тази жена бе работила някъде 
другаде допълнително и затова беше уморена, но тя ни 
държа цяла нощ за ръка, води ни от кабинет на кабинет и 
изпълняваше своя професионален дълг. Тази дама в края 
на дежурството не беше вече толкова красива, но 
продължи да бъде все така усмихната, очите ѝ бяха 
пълни с доброта и ми даваше кураж, че всичко ще бъде 
наред. Благодаря!"  
 

 
"Здравейте колеги, Честит празник! Всички знаем, че 
нашата професия не е задължение. Нашата професия е 
призвание, нашата професия е душа, нашата професия е 
обич към болния! Ние затова сме тук на този площад. 
Но аз искам днес да кажа: Не може повече така!", заяви 
от импровизираната сцена Теа Цировска, 
медицински лаборант и председател на 
Регионална колегия на БАПЗГ - гр. Пловдив.  
"Не може повече така!", подкрепи я множеството.   
"Не може повече да получаваме начална основна заплата 
близка до минималната за страната! Не може да 
работим на две и повече места, за да живеем, за да 
издържаме близките си и за да крепим системата на 
нашите плещи!", продължи Цировска. Тя припомни, 
че липсата на медицински персонал е  довела до 
затварянето на много лечебни структури в страната.   
 
 

 
"Защо и докога 
ще продължа-ва 
т о в а ? ! " , 
попита от име-
то на всички 
Теа Цировскаи 
продължи: "Не 
може повече да 
позволя-ваме да 
ни обиждат, да 
ни ругаят, да 
ни бият! Не 
може повече 
дър-жавата да 
се 
прави, че не 

същуствуваме! Аз искам тук и сега да заявя - искам да 
работя за достойно заплащане! Не желая да работя  до 
дълбоки старини. Искам да работя и да имам достойна 
пенсия!".  Специалистката изтъкна още, че е нужно 
държавата да покаже отношение и уважение към 
професионалистите по здравни грижи, което ще се 
отрази положително и на отношението на 
обществото към хората в бели престилки. Тя изрази 
надежда, че ако се случат желаните промени 
вероятно заминалите в чужбина специалисти ще 
започнат да се връщат и да намират професионална 
реализация в родината си.  
 
 
"За мен е 
радост, че 
виждам то-
лкова колги - 
усърдни, но с 
и з м о р е н и 
черти на 
л и ц а т а . 
Ч е с т и т 
празник! 
 Желая Ви 
н а й - в е ч е 
здраве, упо- 
ритост и съм 
сигурна и  
убедена, че 
това, което искаме ще бъде постигнато! ", заяви Катя 
Христова, председател на Националната комисия 
по професионална етика на БАПЗГ. Тя прочете 
пред множеството исканията, залегнали в 
протестната декларация, която бе внесена в отговор-
ните институции в първия работен ден след про-
теста. 

  ТЕМА НА БРОЯ 

                 
                                     БР ОЙ 5            ГОДИНА 9                2018 г.               БАПЗ Г            
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Ето какво заяви на висок глас по време на протеста 
медицинската сестра от Националната кардиоло-
гична болница Лидия Миленова:  „Ние медицински-
те сестри от Националната кардиологична болница днес 
сме тук защото не искаме вече да сме невидими и безг-
ласни. Ние сме съсловието, което понася най-големите 
негативи от здравната реформа. Изискванията към нас 
ежедневно се увеличават, а получаваме мизерно заплаща-
не. Отдавна сме поставени в графа "Бедни работещи". 
Господа управляващи, добре работеща болница не се пра-
ви с красива сграда, а с квалифициран и мотивиран пер-
сонал".  
Последваха одобрителни възгласи и ръкопляскания. "Все 
още сме тук, позволете ни да продължим да работим в 
България", заяви още Лидия Миленова. Изказването ѝ 
отново бе прекъснато от възгласи "Браво!", ръкопляска-
ния и дюдюкане със свирки. 
"Вижте ни този път колко сме, надяваме се следващия 
път да бъдем тройно повече - продължи медицинската 
сестра от НКБ. - Ние все още сме тук и работим въпре-
ки всичко в България. Позволете ни да продължим да ра-
ботим тук!" 

 
"Здравейте колеги, Честит професионален празник! 
Пожелавам Ви в личен план много здраве и много 
усмивки, а в професионален план - да бъдем по-силни и 
единни, за да продължим това, което започваме днес на 
12-ти май", заяви от протестния подиум Зинаида 
Николова, медицинска сестра от УМБАЛ 
“Александровска” и член на УС на Столичната 
регионална колегия на БАПЗГ.  "Работя като 
медицинска сестра повече от 33 години и работя 
професията си с желание. Винаги съм мечтала да бъда 
медицинска сестра. Като се върна назад се сещам за две  
 

 
млади колежки, които обучих и заминаха за чужбина 
Едната е далеч от родината вече 12 години и няма 
намерение да се върне. Какво ще остане след като се 
пенсионираме - нашата средна възраст е над 53 години, а 
кандидати да учат за нашите професии трудно се 
намират?", изтъкна Зинаида Николова. Тя подчерта, 
че протестът не е насочен срещу директорите на 
болници, а срещу системата, в която професио-
налистите по здравни грижи са пренебрегнати. 
 
 "Обществото трябва да разбере, че ние сме стожера на 
здравеопазването. Нужно е да се приемат всички 
медицински стандарти, ясен регламен за необходимия 
брой професионалисти по здравни грижи според броя на 
пациентите в лечебните заведения и на децата в яслите, 
детските градини и училищата", подчерта още 
медицинска сестра Николова и допълни: "Работим 
на ръба на оцеляването. Почти всички колеги работим 
на по две и три места."  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Медицинска сестра Зинаида Николова подчерта 
още, че увеличението на медицинската 
документация е превърната медицинските сестри в 
секретарки. В същото време възваграждението на 
специалистите по здравни грижи е обидно за 
отговорността, която носят тези професии.  
Лечебният процес зависи пряко от здравните грижи, 
изтъкна още сестрата с дългогодишен опит и 
допълни: “За жалост населението има все по-голяма 
нужда от здравни грижи, а работещите в сектора се 
надяват на по-справедливо заплащане.”      
 
 

  ТЕМА НА БРОЯ 
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Росица Генчева, рехабилитатор и председател на 
РК на БАПЗГ - гр. Кърджали:  
"Много пъти съм се качвала на тази сцена. За съжаление 
нищо не е е променило. Мога до утре да Ви говоря за 
рехабилитацията - тя възстановява болния човек и го 
връща към работното му място. Но дайте всички да 
рехабилитираме парламента, да рехабилитираме 
Министерството на здравеопазването, парламен-
тарната комисия по здравеопазване... Защото повече 
така не може! А ние, когато сме заедно можем повече!!!"  
 

Думите ѝ бяха посрещнати с одобрителни възгласи 
и надуване на свирки.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Миглена Петрова, акушерка от Плевен: 
"Аз съм акушерка и се гордея със своята професия! Но не 
се гордея със заплащането на труда, който полагаме. Не 
се гордея, че акушерките като съсловие сме на изчезва-
не...От името на акушерките от цялата страна апели- 

 
рам да се събудите господа управници. Отворете очи и  
ни вижте - ние изчезваме, загиваме... Вашето мълчание и 
липса на подкрепа обижда не само нас, но и хората, за 
които полагаме висококвалифицирани грижи, които не 
отстъпват по нищо на тези, които полагат в развити-
те европейски страни. Нека трудът ни бъде уважаван и 
достойно заплатен!"  
 

Ралица Ереданска, фелдшер от Монтана: 
"В деня на професионалния празник на специа-листите 
по здравни грижи пожелавам на всички колеги преди 
всичко здраве и много професионални успехи.  Нашите 
професии са призвание, начин на живот.  Повярвайте, 
усещането и адреналина, когато се работи в името на 
живота и когато се спасява човешки живот няма цена и 
описание. Но качест-вото на нашата работа зависи от 
това колко от нас работят в системата. През 
последните 20 години застрашително намаляхме."  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
"Фелдшерите са ядрото на спешната помощ в нашата 
страна. Аз съм представител на един от последните 
випуски фелдшери—продължи Ралица Ереданска. В 
повечето филиали на центровете за спешна помощ 
медиците са в пенсионна и предпенсионна възраст. Нека 
заедно да променим системата и да покажем, че без 
специалистите по здравни грижи здравеопазването не 
може да съществува! Хората се нуждаят от 
безпрепяствен достъп до нас в дома, на улицата, по 
пътищата... Работим в малки, непривлекателни, 
отдалечени населени места. Често сме обект на агресия 
и недо-волство на пациентите. Поемаме негативите, но 
продължаваме да работим в недостиг на екипи и искаме 
нашият високоспециализиран труд да бъде достойно 
оценен!"  
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ОБУЧЕНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ 
 

 

 Водещият Тодор Капитанов прочете част от профе-
сионалната характеристика на медицинската сест-
ра, в която са залегнали много задължения и отговор-
ности. "Това е само една малка част от това, което 
правите", уточни той след като изброи някои от 
основните задължения и изтъкна, че всички професио-
нални ангажименти са залегнали в цели 18 страници. 
Водещият допълни, че освен основната подготовка в 
рамките на 4-годишно университетско обучение, ме-
дицинските сестри и останалите професионалисти 
по здравни грижи продължават да учат през целия 
живот. Усилията на специалистите бяха илюстри-
рани с част от дипломите, удостоверенията и сер-
тификатите, които придобиват в хода на своето 
обучение и професионална квалификация - дипломи за 
образователно квалификационните степени 
"Бакалавър" и "Магистър", сертификати за профе-
сионална квалификация - I-ви и II-ри, свидетелство за 
призната специалност, документ за образователна и 
научна степен "Доктор", удостоверения за участие в 
различни регионални, национални и международни 
форуми, удостоверения за продължаващо обучение... 
Всички тези дипломи бяха залепени на дълга връв, коя-
то опаса цялата сцена. "Това е една малка част от 
усилията, които полагате за повишаване на Вашата 
квалификация през целия си живот през времето, 
когато работите", изтъкна водещият.    
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Федерацията на синдикатите в здравеопазването към КНСБ е първата организация, която подкрепи 
протеста на професионалистите по здравни грижи. На 5 май 2018 г. ФСЗ  изпрати до своите структури в 
страната призив за солидарност към предстоящия протест, организират от БАПЗГ: 
 

"Федерация на синдикатите в здравеопазването е възприела като първостепенна задача повишаване на заплатите на 
работещите в системата на здравеопазването и ясни, предвидими перспективи за кариерно развитие на работещи-
те. 
През последните години сме свидетели на чести смени на ръководството на Министерството на здравеопазването, 
което води до несигурност и липса на ясна визия за увеличаване на доходите на медицинските специалисти.  
С години не са увеличавани заплатите в общинските и държавните болници на специалистите по здравни грижи. 
Увеличаването на минималната работна заплата води до приближаване на възнагражденията на ниско квалифицира-
ния персонал до възнагражденията на медицинските специалисти. С всяка изминала година намалява броя на профе-
сионалистите по здравни грижи - това води до увеличаване на задълженията на останалия малък брой работещи ме-
дицински специалисти. Често се налага полагането на извънреден труд, вътрешно съвместителство, работа на по-
вече работни места. Това води до преумора и опасност от грешки, до влошаване на качеството на медицинските 
услуги. 
На последния Отраслов съвет за тристранно сътрудничество, проведен на 10.04.2018 г., поставихме въпроса за нова 
политика за качествено увеличаване на заплатите на работещите в системата на здравеопазването.  Изработване 
на програма за средносрочна и дългосрочна прогноза за увеличаване на доходите. Като тези наши искания да бъдат 
включени в проекта за КТД - 2018 г.  
За съжаление не виждаме такива намерения на управляващите, включени в Средносрочната бюджетна програма 2019 
г. - 2021 г., както и в приетите стандарти за делегираните от държавата дейности за 2019 г.  
На 27.10. 2017 г. заедно с Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи организирахме най-
големия блок в протеста-митинг на КНСБ. 
Доказахме, че когато сме заедно сме по-силни и всички се съобразяват с нас. Бяха извоювани  увеличения на възнаг-
ражденията в работещите във финансираните от МЗ структури: Центровете за спешна медицинска помощ, Домо-
вете за медико-социални грижи за деца, РЗИ, Държавните психиатрични болници, Центровете за трансфузионна 
хематология. 
Федерацията на синдикатите в здравеопазването призовава своите членове да вземат дейно участие в протеста на 
БАПЗГ под мотото "Здравните грижи сега". Нека докажем, че когато сме заедно, само тогава можем да успеем!"  

  ТЕМА НА БРОЯ 

                 
                                     БР ОЙ 5            ГОДИНА 9                2018 г.               БАПЗ Г            
 

 

 

 

ПОДКРЕПА 

 

БАПЗГ получи подкрепа и от Българския лекарски съюз. На 9.05.2018 г. председателят на БЛС д-р Венцис-
лав Грозев се обърна с апел към лекарското съсловие да подкрепи предстоящия протест на специалистите 
по здравни грижи : 
 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,  
В деня на професионалния празник на специалистите по здравни грижи  - 12 май, БЛС апелира към солидарност с 
исканията на родните професионалисти по здравни грижи, които настояват за достойно заплащане на медицинс-
кия труд, точен регламент при упражняването му, осигуряване необходимите условия за работа, възможности за 
продължаващо обучение и ясна стратегия за повишаване авторитета и социалния статус на медиците. 
Нека не забравяме, че грижата за здравето е не само лекуване. Тя е разбиране на чуждата болка, съпричастност, себе-
раздаване. Ето защо заслужава стимули, доверие, обществено почитание и респект, а не отричане, не физически и 
морални посегателства. 
Отчитайки необходимостта от повишаване обществения престиж на медицинските професии, привличане на по-
вече млади хора към тях, както и оставането на медиците в родината ни, ние, членовете на БЛС , призоваваме към 
неотложни и безусловни мерки за промени в системата и осигуряване на достъпна и качествена медицинска помощ. 
Спасяването на здравните грижи е всъщност спасяване на нашата нация, спасяване на бъдещото ни! За да 
го постигнем е необходимо политическо съгласие, единомислие на отговорните институции, имащи отношение към 
здравеопазването, осъзнаване, че то не е политически оцветено. Нужно е разбиране, че здравеопазването е надпартий-
но. 
За това нашето послание днес е: „Солидарност в името на здравето, на което сме се заклели да служим!”. 
Призоваваме всички наши членове да подкрепят протеста, който ще се състои на 12 май 2018 г. от 11 часа в София, 
на площад „Независимост”. 
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Протестът, организиран от БАЗПЗГ получи подкрепата на УС на Столичната лекарска колегия и на 
нейния председател д-р Асен Меджидиев. На 10.05.2018 г. д-р Меджидиев написа : 
 

Уважаема госпожо Василева, 
 
От свое име и от името на Управителния съвет на СЛК на БЛС изразявам нашата най-висока оценка към труда, кой-
то полагат всички специалисти по здравни грижи в България. 
 
Така, както една съсловна организация разбира необходимостта от промени с цел подобряване на условията за работа, 
надграждане на квалификацията и достойна оценка на труда, друг едва ли може. За всички нас от Столична лекарска 
колегия е от особено значение нашите партньори в цялостния лечебен процес да бъдат удовлетворени във всеки ас-
пект, тъй като това полага солидните, стабилни и много важни основи на здравото, генериращо Брутния вътрешен 
продукт общество.  
 
Като част от работния процес, в който сме едно цяло, ние от Столична Лекарска колегия сме наясно колко е важно 
всеки да има възможността  - било тя законова, нормативна, административна и финансова - да се развива пълноцен-
но. Това води до по-адекватни и навременни грижи в цялостния медицински процес. Ето защо подкрепяме основател-
ните Ви искания, за по-добри условия на труд и заплащане. 
 
Българските специалисти по здравни грижи са едни от най-добре подготвените. Време е да получат и нагледната 
оценка колко високо е оценен трудът им! 

  ТЕМА НА БРОЯ 

                 
                                     БР ОЙ 5            ГОДИНА 9                2018 г.               БАПЗ Г            
 

 

 

 
 

ПОДКРЕПА 

 
 
 

Думи на подкрепа изпрати председателят на Бъл-
гарския фармацевтичен съюз проф. Илко Гетов: 
"В деня на протестния митинг и на професионалния Ви 
празник, искам да Ви уверя, че Българският  фармацев-
тичен съюз и магистър-фармацевтите в страната зас-
тават и подкрепят Вашите справедливи и достойни 
искания, които са пример за висок професионален морал, 
защита и грижа към човешкото здраве."  
 
Председателят на Медицинска федерация към КТ 
"Подкрепа" д-р Камен Данов също изпрати подк-
репящо писмо преди протеста:  
"Използвам възможността да Ви поздравя от името на 
ръководството на Медицинска федерация "Подкрепа" по 
повод Вашия професионален празник - 12-ти май - Меж-
дународния ден на сестринството... Това е поредната 
година, която поставя все по-тежки изисквания в наша-
та работа без това да е свързано с достойно заплащане и 
условия на труд... 
Медицинска федерация "Подкрепа" твърдо застава зад 
всяко едно справедливо искане за достоен труд във всич-
ките му измерения." 
 
В подкрепящото писмо на  председателя на Паци-
ентски организации "Заедно с теб" Пенка Георгие-
ва се казва:  
„Ние като пациенти сме сериозно загрижени за състояни- 
 

 
ето на българското здравеопазване. Считаме, че вие сте  
достойни професионалисти и заслужавате достойно от- 
ношение от страна на държавата. Ние подкрепяме реше-
нието ви да настоявате за политически консенсус, тъй 
като здравето няма цвят и очакваме от политиците от. 
говорни и конкретни действия... 
 
“И като синдикална организация и като граждани и паци-
енти, категорично заставаме до медицинските специалис-
ти по здравни грижи и Ви подкрепяме в справедливите Ви 
искания за предприемане на неотложни управленски дейс-
твия за спасяване на българското здравеопазване, за спра-
ведливо и достойно възнаграждение, което не трябва да 
бъде по-малко от 1500 лева основна заплата за медицински 
специалист по здравни грижи!", написаха от Национа-
лен синдикат "Защита".  
 
Своята подкрепа заявиха и Българския зъболекарс-
ки съюз, Алиансът на българските акушерки, На-
ционалната асоциация на децата и младите хора 
болни от диабет, Асоциацията на пациентите с 
онкологични заболявания, съсловните организа-
ции на медицинските сестри в Румъния, Македо-
ния, Сърбия, Черна гора, Босна и Херцеговина, 
Косово и Албания, които взеха участие в Междуна-
роден форум на синдикатите в здравеопазването от 
Югоизточна Европа.    
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"Уважаеми професионалисти по здравни грижи,  скъпи 
колеги - да, вие сте нашите колеги!  За мен е вълнуващо 
да бъда днес в този ден на протест. Вие имате основание 
за тези протестни действия. Да, вашият труд не е 
оценен, не се заплаща достойно. Да, вие работите на 
повече от едно работно место. Да, вие често пъти ми-
зерствате", обърна се към участниците в протеста 
зам.-председателят на Българския лекарски съюз 
д-р Галинка Павлова.  

"Честит празник, 
колеги! Имам чест-
та да Ви поздравя от 
Столична лекарска 
колегия- това са 10 
000 лекари от Со-
фия. Говорил съм с 
много от тях, всич-
ки са зад Вас, както 
когато сте на рабо-
та, така и в този 
момент”,  заяви 
председателят на 
Столичната лекар-
ска колегия д-р 
Асен Меджидиев.  
И продължи: “Ще се  
обърна не само към Вас, а към  всички в тази държава за 
една думичка, която е забравена, а това е милосърдието. 
Вашето съсловие заема най-високата точка в общество-
то в това отношение. Нека управляващите Ви обърнат 
внимание, за да не Ви търсим, когато Ви няма. Когато 
пациентите се приберат от болницата, те говорят с 
благодарност за Вас. Но когато трябва да се остойности 
трудът Ви, когато трябва да се помисли, че и Вие имате 
семейства - всички го забравят. Нека да не сте само 
длъжни, но и да Ви уважават за милосърдието Ви!" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

  ТЕМА НА БРОЯ 
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ПОДКРЕПА 

 
Главният секретар на БЛС д-р Стоян Борисов поднесе кра-
сив букет на председателя на БАПЗГ Милка Василева по 
повод Международния ден на сестринството.   
 

Д-р Галинка Павлова изтъкна: "Този букет е нашият знак на 
благодарност за това, че вие сте до нас!  Ние нямаше да имаме 
успех в лечението на пациентите, ако не сте редом до нас. Ние - 
пациенти, лекари, професионалисти по здравни грижи - сме за-
едно в проблемите. Ние се грижим за здравето на нацията, но 
дали държавата се грижи на нас? Този въпрос за съжаление е ри-
торичен. Ние трябва да се преборим със системата, трябва да 
бъде оценен труда на всички, които работим в сектор 
"Здравеопазване". Желая Ви успех! Трябва да успеете, за да успе-
ем всички ние заедно и да направим по-добро българското здравео-
пазване! Поклон пред Вас от българските лекари!"  
 

Главният секретар на БЛС д-р Стоян Борисов допълни: 
“Крайно време е всички да разберат, че за да се стигне до този 
митинг нещата не вървят добре. Подкрепям Вашите справедли-
ви искания за повишаване на работните заплати!" 
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На протеста присъства лично г-н Пол Дьо Рав -  
генерален секретар на Европейската федерация 
на сестринските асоциации  (EFN). 
"Здравейте на всички, щастлив съм, че днес съм тук. 
Мога да Ви разбера, защото в продължение на 33 години 
работя като медицинска сестра. Медицинските сестри 
са важни, медицинските сестри са прекрасни. Защо 
тогава Вие днес сте тук?!", обърна се той към 
протестиращите. 
Пол Дьо Рав отправи призиви към премиера Бойко 
Борисов и здравния министър Кирил Ананиев да 
вземат мерки за бързо решаване на проблемите на 
специалистите по здравни грижи, така че те да 
могат да се реализират професионално в родината 
си, а не да тръгват за чужбина щом вземат универ-
ситетските си дипломи.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Здравейте колеги и приятели - обърна се към 
протестиращите д-р Камен Данов, председател на 
Медицинска федерация "Подкрепа". - Днес съм 
много щастлив, че днес всички ние сме тук на площада и 
сме единни. Искам да кажа на напише политици - ние 
сме единни и ще продължаваме напред. Буквално след дни 
запозчат преговорите за националния Колективен 
трудов договор в отрасълл "Здравеопазване". Уважаемо 
политическо ръководство, уважаеми председатели на 
работодателските организации, ако този път не 
поставите подписа си под нашите искания, просто няма 
да стане, този пътняма да стане! Ние сме единни!"  

  ТЕМА НА БРОЯ 

                 
                                     БР ОЙ 5            ГОДИНА 9                2018 г.               БАПЗ Г            
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"За мене е чест и достойнство да присъствам на този 
огромен бял митинг и аз Ви приветствам скъпи 
приятели! Искам да Ви честитя професионалния 
празник, защото днес все пак е Световният ден на 
сестринството. Но от всичко това, което се каза, като 
че ли нямаме настроение да празнуваме. Имаме 
настроение да се борим!", изтъкна д-р Иван Кокалов, 
вицепрезидент на КНСБ и президент на 
Федерацията на синдикатите в здравеопазването 
към КНСБ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Д-р Иван Кокалов подчерта, че е необходимо да има 
усилия за подкрепа на сектора не само от премиера 
Бойко Борисов, но и от президента Румен Радев, от 
всички политически партии. Според него е нужно  
постоянство от страна на работещите в 
здравеопазването, за да бъдат извоювани по-високи 
заплати и по-добри условия на труд. Д-р Кокалов 
отправи искане към министъра на финансите да 
предвиди повече пари за заплатите на работещите в 
здравеопазването в Държавния бюджет за 2019 г.   
Той припомни, че много български медици са 
заминали за чужбина, а в България редиците им са 
оредели застрашително. "Нека се обърнем към всички 
министри, тъй като сега България е председател на 
Съвета на ЕС  - нека да покажат, че се грижат за 
здравето на нациата, защото болнавата нация няма как 
да успее - изтъкна още д-р Иван Кокалов. - Вие като 
специалисти можете да направите така, че нашата 
нация да е здрава, да е честита и  България да успява!  
Искаме достойно заплащане и достойни условия на 
труд! Искаме да ни чуят!".  
 
 

Според д-р Иван Кокалов са необходими реални 
действия от управляващите за да станат заплатите у 
нас като тези в другите страни от ЕС. Това би 
гарантирало добро качество на лечението и на 
здравните грижи.  
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Председателят на Българската асоциация на про-
фесионалистите по здравни грижи Милка Василе-
ва се обърна към протестиращите с думите:  
 

"Здравейте приятели  от цялата страна! Скъпи колеги, 
които в почивния си ден предпочетохте да дойдете тук, 
за да сме заедно.  Отново е 12-ти май, но ние сме много 
повече от всяка друга година - тук на централния со-
фийски площад. Защо дойдохме всички тук? Дойдохме 
тук, за да издигнем нашия глас за спасяване на нашите 
професии, да ни чуят всички от които зависи бъдещето 
на българското здравеопазване и благоденствието на на-
шия народ. Ние сме тук, за да заявим, че повече няма да 
търпим унизителното отношение към нашите профе-
сии! Няма да работим за мизерни заплати! Няма да пра-
вим повече компромис за качеството на здравните гри-
жи, защото няма осигурени консумативи и условия за 
тях!  Ние сме ключов фактор в здравеопазването и всич-
ки трябва да го осъзнаят. Без нас здравеопазване, меди-
цински и здравни грижи не може да има!  
 

Ние сме тук, за да заявим, че сме сериозно загрижени не 
само за собствената си съдба, но и за демографското със-
тояние на нацията. Защото младите ни колеги раждат 
децата си в чужбина и България се лишава от тях. Доко-
га ще търпим това?! На нашия гръб се проведоха необ-
мислени реформи. Страхът беше вселен в душите ни от 
политици, които се подиграха с нашите надежди. Вну-
шават ни, че е добре да работим на две и три и места и 
да получаваме една заплата. Повече това не може да про-
дължава! 
 

Поради претоварване здравето на останалите малко про-
фесионалисти по здравни грижи в България е застраше-
но. Преуморени, изхабени, попаднали в лапите на Синд-
рома на изпепеляването ние сме докрай полезни на бъл-
гарските граждани. Средната ни възраст е 55 години.  
След по-малко от 10 години няма да има кой да обгрижва 
хората. Тенденцията за заминаване в чужбина се запазва. 
Ние сме тук, за да кажем на висок глас всички заедно, че 
ще се борим срещу геноцида на нашето съсловие. Няма да 
допуснем потъпкването на нашите права в ежедневната 
практика! Няма да работим без ясна перспектива за на-
шето бъдеще! Няма да се страхуваме да говорим! Ние 
трябва да оцелеем, защото сме нужни на хората. Ние 
искаме само това, което ни се полага за нашия висококва-
лифициран труд и висока професионална отговорност. 
Сега само милосърдие и хуманизъм не вършат работа.  
Ние искаме да работим в България, да сме полезни и да 
извоюваме достойно заплащане, за да останат младите в 
България. А да се случи всичко това нека да извикаме: 
Достойна заплата за достоен труд! Стартова заплата в 
размер на три минимални работни заплати за страна-
та! Остойностяване на здравните грижи! Българската  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

асоциация на професионалистите по здравни грижи да  
бъде партньор в договарянето на Националния рамков 
договор и Колективния трудов договор! Уважение и въз-
можност за кариерно израстване с активното участие 
на държавата и на работодателите! 
Уважаеми политици, управляващи нашата страна, чуй-
те ни сега, защото утре ще е късно! Всички ние сега в 
името на оцеляването на нашите професии се присъеди-
няваме към Световната кампания за спасяване на сест-
ринството "Здравните грижи сега". Спасете здравните 
грижи сега!" 
 
Милка Василева благодари на дошлите от цяла Бъл-
гария професионалисти по здравни грижи и заяви, 
че БАПЗГ ще продължи да полага усилия и добра 
воля за постигане на желаните промени.   
 
 
 
 
 
 

  ТЕМА НА БРОЯ 

                 
                                     БР ОЙ 5            ГОДИНА 9                2018 г.               БАПЗ Г            
 

 

 

 
 

Председателят на БАПЗГ Милка Василева с гене-
ралния секретар на Европейската федерация на 
асоциациите на медицинските сестри  (EFN) Пол 
Дьо Рав.  
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                                     БР ОЙ 5            ГОДИНА 9                2018 г.               БАПЗ Г            
 

 

 

 
 

Спонтанно протестиращите специалисти по 
здравни грижи се хванаха на българско хоро. 
Назад не остана и  генералният секретар на 
Европейската федерация на асоциациите на 
медицинските сестри  (EFN) Пол Дьо Рав.  

 
 

Председателят на Регионална колегия на 
БАПЗГ—гр. Кърджали Росица Генчева изпя китка 
родопски народни песни.  
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В края на протеста прозвуча Химна на специалис-
тите по здравни грижи по текст на Валя Костадино-
ва и музика на известния български композитор 
Стефан Диомов:  
 
 

Ние армия сме славна със сърца добри - 
медицинските сестри! 
Носим в нас надежда бяла и мечти дори 
във тревожните ви дни. 
 

И от нежност и от сила ние все трептим - 
медицинските сестри! 
В дълги дни и в дълги нощи смело все вървим,  
над живота светъл бдим.   
 

И знае се с усмивка ние правим чудеса 
в съдбовен миг, в незнаен ден и час. 
И знае се, че винаги със свойта доброта 
били сме и ще бъде все до вас. 
 

Без нас, без нас, без нас 
едва ли утро пак ще звънне след нощта. 
Без нас, без нас 
по-малко ще блести деня. 
 

Ние армия сме славна със сърца добри - 
медицинските сестри! 
Носим в нас надежда бяла и мечти дори 
във тревожните ви дни. 
 

И от нежност и от сила ние все трептим - 
медицинските сестри! 
В дълги дни и в дълги нощи смело все вървим,  
над живота светъл бдим.   
Над живота светъл бдим! 
Медицинските сестри! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  ТЕМА НА БРОЯ 
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Във връзка с изпратената протестна декларация на про-
фесионалистите по здравни грижи президентът на Ре-
публика България Румен Радев написа на 17 май 2018 г. 
писмо до министъра на здравеопазването Кирил Анани-
ев и председателя на НЗОК проф. Камен Плочев с копие 
по председателя на БАПЗГ Милка Василева. В него пише: 
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АНАНИЕВ, 
УВАЖАЕМИ ПРОФ. ПЛОЧЕВ, 
 
В Администрацията на президента постъпи декларация на 
Българската асоциация на професионалистите по здравни 
грижи (БАПЗГ), приета на национален протест на 12 май 
2018 г. - Международния ден на сестринството, която 
изпращаме но Националната здравноосигурителна каса и 
Министерството на здравеопазването по компетентност.  
Моля за Вашето становище по повдигнатите от професиона-
листите по здравни грижи въпроси, като уведомите БАПЗГ и 
Администрацията на президента. 
 

С уважение: 
 

Гълъб Донев, 
Секретар по социални политики и здравеопазване 

на Президента на Република България  
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Проф. д-р Камен Плочев,  

Управител на Националната 
здравноосигурителна каса: 

ВИЗИРАНИТЕ ИСКАНИЯ В ПРОТЕСТНАТА 
ДЕКЛАРАЦИЯ НА БАПЗГ  

СА ИЗВЪН ПРЕРОГАТИВИТЕ НА НЗОК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Всички посоче-ни искания в приетата на национа-
лен митинг на 12 май 2018 г. протестна декларация 
на БАПЗГ имат правно-поли-тически характер и 
могат да бъдат реализирани с подхдящи инициа-
тиви  за промени в законовата и подзаконова норма-
тивна уредба, написа управителят на НЗОК проф. 
д-р Камен Плочев в писмо от 25.05.2018 г. до 
секретаря по социални политики и здрвеопазване в 
Администрацията на прецидента на Р България 
Гълъб Донев с копие по председателя на УС на 
БАПЗГ Милка Василева.  
 
В писмото се изтъква още: "НЗОК няма правомощия за 
законодателни промени и изготвяне на нормативни 
документи. Визираните искания са извън прерога-
тивите на НЗОК и са в рамките на компетенциите на 
Народното събрание, Министерския съвет и Минис-
терството на здравео-пазването". 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Силвия Георгиева, 

Изпълнителен директор на Националното  
Сдружение на общините в Република България: 

ВИНАГИ СМЕ ОТСТОЯВАЛИ ИНТЕРЕСИТЕ НА  
РАБОТЕЩИТЕ В СИСТЕМАТА НА ОБЩИНСКОТО 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 
 

"Сдружението винаги е 
отстоявало интересите на 
работещите в системата на 
общинското здравепазване - 
както на заетите в лечебните 
заведения, така и на тези в 
детското и училищното 
здравеопазване", изтъква 
изпълнителният директор 
на НСОРБ Силвия Геор-
гиева в писмо до председате- 

ля на УС на БАПЗГ Милка 
Василева от 29.05.2018 г. В него Георгиева припомня 
предприетите от НСОРБ действия в тази посока от 
началото на 2018 г.: внасяне в МЗ на предложение за 
повишаване на цените на клиничните пътеки; 
настояване за търсене на възможности за 
финансиране на продължаващо обучение на 
заетите в детското и училищното здравеопзаване, 
включи-телно и чрез европейски фондове; внасяне 
на предложение в МЗ за създаване на работна група, 
която да подготви изменения в Наредба №26 за 
детскте ясли. 
 

В писмото си директорът на НСОРБ изтъква още, че 
след подписването на КТД за 2016 г. Сдружението е 
алармирало министерствата на здравеопазването и 
на финансите за недостатъчния финансов ресурс 
при преговорите на бюджета на съответната година.  
От писмото се разбира още, че експерти на НСОРБ 
работят по проект на Наредба за устройството и 
дейността на здравните кабинети, който предстои 
да бъде внесен в МЗ.  
 

"В продължение на тези усилия отново предложихме по 
стандартите във функция "Здравеопазване" през 2019 г.  
увеличение в съответствие с договорените на ниво 
отраслов Колективен трудов договор основни работни 
заплати, ръст на минималната работна заплата, както 
и нови и допълващи стандарти в детското и училищно 
здравеопазване, чрез които да се осигурят по-качествени 
условия за отглеждане на децата... Надяваме се, че чрез 
нашите усилия и с Ваша помощ постепенно ще се 
постигнат исканията във Вашата протестна 
декларация", се казва още в писмото.  
 
 

  ТЕМА НА БРОЯ 

                 
                                     БР ОЙ 5            ГОДИНА 9                2018 г.               БАПЗ Г            
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Здравният министър Кирил Ананиев: 

НУЖНИ СА СЪВМЕСТНИ УПОРИТИ  
И ЦЕЛЕНАСОЧЕНИ УСИЛИЯ  
ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕТО НА  

НЕБЛАГОПРИЯТНИТЕ ТЕНДЕНЦИИ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Проблемът с броя на медицинските сестри засяга както 
България, така и държавите от Европейския съюз. Рязък 
спад на медицинските сестри у нас се внаблюдава през 
2000 година, когато броят им е намалял с повече от 30%. 
Най-малко те са били през 2002 г. като през следващите 
години е налице тенденцията за слабо увеличение". Това 
написа здравният министър Кирил Ананиев в 
писмо от 30.05.2018 г.  до секретаря по социални 
политики и здрвеопазване в Администрацията на 
прецидента на Р България Гълъб Донев с копие по 
председателя на УС на БАПЗГ Милка Василева.  
 
В писмото си по повод протестната декларация на 
БАПЗГ от 12.05. 2018 г. министър Ананиев изтъква, 
че основните причини за намаляването на броя на 
медицинските сестри и специалистите по здравни 
грижи през последните 17 години са ниското запла-
щане, недобрата работна среда, свръхна-
товарването, недооценяването от другите 
медицински специалисти, медиите и обществото, 
неудовлетворение от работата, липса на ясно 
очертана пътека за кариерно развитие.  
 
Министър Ананиев припомня, че с изменението и 
допълнението на Закона за здравето и Закона за 
съсловнаната организация на медицинските сестри, 
акушерките и асоциираните медицински 
специалисти продължаващото обучение вече е 
задължително и е нужно работодателите да се 
съобразяват с това, а съсловната организация да  

 
осъществява контрол. По отношение на 
заплащането на труда министър Ананиев изтъква, 
че компетентността по формиране на заплатите е в 
правомощията на ръководителите на лечебните и 
здравните заведения, а минималното възнагражде-
ние на специалистите по здравни грижи е 
регламентирано в Колективния трудов договор за 
отрасъл "Здравеопазване".        
 
"Ключова роля за задържане на медицинските сестри  и 
другите специалисти по здравни грижи в професията 
имат работодателите, които следва да осигурят 
адекватно възнаграждение, по-добри условия на труд и 
подкрепа за професионално развитие през цялата им 
кариера", се казва в писмото на министър Ананиев. В 
него се изтъква още, че специалистите по здравни 
грижи трябва да участват в процеса на взимане на 
решения, които ги касаят. Кирил Ананиев 
припомня, че по предложение на МЗ за учебната 
2018/2019 местата за прием на студенти по 
специалност "Медицинска сестра" са увеличени от 
671 на 702. Министърът изтъква и друго 
предложение на МЗ - да бъдат предвидени средства 
за ръст на заплатите на медицинските сестри и 
другите специалисти по здравни грижи, които 
работят в детските градини и училищата, 
пропорционално на предвиденото увеличение на 
педагогическите специалисти. 
 
В писмото се отбелязва, че през последните 2 години 
МЗ работи активно за утвърждаване на професиите 
от професионално направление "Здравни грижи": 
утвърден е Кодекс за професионална етика на меди-
цинските сестри, акушерките и асоциираните 
медицински специалисти; през 2016 г. е определен 
национален консултант по Здравни грижи; 
представители на БАПЗГ участват в изработването 
на проекти на медицински стандарти по 
медицински специалности и други нормативни 
актове, и др. 
 
"Убеден съм, че само съвместните упорити и целе-
насочени усилия на държавните институции, 
работодателите, останалите медицински сециалисти, 
медиите и обществото ще допринесат за 
преодоляването на неблагоприятните тендецнии, ще 
издигнат престижа на медицинските професии в 
България, което от своя страна е важно условие тези 
специалсти да допринасят ежедневно за развитието на 
българското здравеопазване", завършва писмото си 
министър Ананиев.    
 
 

  ТЕМА НА БРОЯ 

                 
                                     БР ОЙ 5            ГОДИНА 9                2018 г.               БАПЗ Г            
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Сред края на националния протест на специалисти-
те по здравни грижи, който се проведе  на 12 май 
2018 г.  на площад "Независимост" в София, се състоя 
церемония по награждаване на най-добрите специа-
листи на национално ниво по случай Международ-
ния ден на сестринството. Водещ на официалната 
церемония беше Мариана Шиякова - председател на 
Регионална колегия на БАПЗГ - гр. София. 
 

"Нека днес да отличим онези, които извървяха пътя до 
личния и професионалния успех. Нека днес се поздравим с 
успехите на изминалата година, защото ние сме посла-
ници на здравето. Ние сме гръбнакът на здравната сис-
тема и нейната устойчивост зависи от нас! Ние сме 
гласът, който води! Ние сме гласът, който трябва да 
бъде чут!", заяви Марияна Шиякова. Приветствени 
думи по случай празника отправиха председателят 
на БАПЗГ Милка Василева и проф. Станка Маркова 
- почетен председател на БАПЗГ и главен редактор 
на сп. "Здравни грижи".  
 

С първо място и статуетка Лесес Кепра в категорията 
"Професионалист по здравни грижи" за 2017 г. бе 
отличена Виолета Георгиева Димитрова - 
медицинска сестра от Клиниката по хематология в 
УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ -  гр. Плевен.  
С първо място и статуетка Лесес Кепра в категорията  
"Ръководител по здравни грижи" за 2017 г. бе отли-
чена Теодора Георгиева Влахова, Старши рехабили- 
татор в Отделение по рехабилитационна медицина  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

в УМБАЛСМ „Пирогов“. 
Плакети и грамоти за особени заслуги при извън 
редна ситуация получиха медицински сестри от 
Спешното отделение на УМБАЛ „Света Анна“ - гр. 
София, които демонстрираха своя изключителен 
професионализъм при спасяването на жертвите при 
катастрофата на магистрала „Тракия“ от 13 април 
2018 г.  
Награди за принос в образованието по здравни гри-
жи получиха преподаватели от различни учебни 
заведения.  
Генералният секретар на Европейската федерация 
на асоциациите на сестринските асоциации (EFN) 
Пол дьо Рав бе отличен с най-високото отличие на 
БАПЗГ за дългогодишна и активна подкрепа към 
Асоциацията  – статуетката на Лесес Кепра. 
В края на церемонията Мариана Шиякова се обър-
на към специалистите с думите:  
"Уважаеми колеги, моля за Вашите аплодисменти за 
носителите на тазгодишните награди! Нашето 
единство е това, което ни води през през трудностите 
и несправедливостите, а личните качества на всеки 
един от нас могат да променят съдби, да носят 
спокойствие за пациентите и уважението на колегите. 
Да си пожелаем успех в постигането на нашите 
справедливи искания! Продължавайте да бъдете 
посланици на здравето!  
Не спирайте да раздавате любов и милосърдие.  
НИЕ СМЕ ГЛАСЪТ, КОЙТО ВОДИ!" 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

БАПЗГ ОТЛИЧИ НАЙ-ДОБРИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ  
ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ ЗА 2017 ГОДИНА  

 
 
 
 

     С БЛАГОДАРНОСТ КЪМ НАШИЯ СПОНСОР! 
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I. КАТЕГОРИЯ "ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ": 
 

1. Виолета Георгиева Димитрова - медицинска сестра - Клиника по хематология, 
УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ , гр. Плевен – I място 
 

2. Нериман Сабри Салиф - акушерка – Детска градиня „Щастливо детство“, гр. 
Момчилград – II място 
 

3. Станка Андреева Тодорова - медицинска сестра – Клиника по съдова хирургия, 
ВМА–София – III място 
 
II. КАТЕГОРИЯ "РЪКОВОДИТЕЛИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ": 
 

1. Теодора Георгиева Влахова - старши рехабилитатор в Отделение по 
рехабилитационна медицина, УМБАЛСМ „Пирогов“ – I място 
 

2. Валентина Светославова Цекова - старша медицинска сестра в Спешен 
болничен травма център – ВМА-София – II място 
 

3. Сейнур Дурмушали Мюмюн - главна медицинска сестра в МБАЛ „Д-р Атанас 
Дафовски“ , гр. Кърджали – III място 
 

4. Веселина Манева Митева - директор на Детска ясла „Усмивка“ село Ясен, гр. 
Плевен – III място 
 
III. ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ, ОТЛИЧЕНИ С ГРАМОТА: 
 

1. Катя Пламенова Тодорова - МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“, гр. Кърджали 
 

2. Валентина Петрова Момчилова - медицинска сестра - ДКЦ 1 – гр. Кърджали  
 

3. Нели Сярова Георгиева - акушерка – Детска ясла №3 „Мечо Пух“ - гр. Ловеч 
 

4. Ивелина Николаева Ненкова – Клиника по физикална и рехабилитационна 
медицина, УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ - гр. Плевен 
 

5. Величка Йорданова Петкова – Клиника по акушерство и гинекология, УМБАЛ 
„Д-р Георги Странски“, гр. Плевен 
 

6. Дафинка Кирилова Димитрова - медицинска сестра – Първо отделение по 
кардиология, Инвазивен сектор, УМБАЛ – Пловдив, гр. Пловдив 
 

7. Марина Георгиева Йовчева - Отделение по образна диагностика към МБАЛ – 
Плевен към ВМА - София 
 

8. Светлана Атанасова Радева - медицински лаборант – Катедра „Военна 
епидемиология и хигиена“, Лаборатория по вирусология, ВМА-София 
 

9. Борислава Петрова Желязкова - фелдшер – Клиника по урология – УМБАЛ „Царица Йоанна—
ИСУЛ“ – гр. София 
 

 
 
 

 
 
                   
 
 
 

                                            СПИСЪК С НАГРАДЕНИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ 
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IV. СПЕЦИАЛНИ НОМИНАЦИИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ: 
 

За принос в образованието по здравни грижи: 
 

1. Маргарита Георгиева Иванова – преподавател в Медицински университет - 
Плевен, Факултет „Здравни грижи“, Катедра „Сестрински терапевтични грижи“ 
 

2. Мима Стефанова Николова, дм – асистент в Тракийски университет - Ст. Загора, 
Медицински факултет, Катедра „Здравни грижи“ 
 

3. Тамара Ангелова Цветкова, доктор по „Управление на здравните грижи“ - главен 
асистент във Филиал Шумен на Медицински университет Варна 
 

 
За особени заслуги при извънредна ситуация: 
 

1. Катя Стайкова Стойчева – старша медицинска сестра в Спешно отделение на 
УМБАЛ „Света Анна“ гр. София 
 

2. Мариана Крумова Георгиева - медицинска сестра в Спешно отделение на 
УМБАЛ „Света Анна“ гр. София 
 

3. Елена Крумова Лобутова - медицинска сестра в Спешно отделение на УМБАЛ 
„Света Анна“ гр. София 
 

4. Диляна Крумова Стефанова - медицинска сестра в Спешно отделение на 
УМБАЛ „Света Анна“ гр. София 
 
 
Статуетка "Лесес Кепра" за дългогодишна и активна подкрепа на БАПЗГ: 
 

1. Пол Дьо Рав - генерален секретар на Европейската федерация на асоциациите на 
медицинските сестри (EFN) 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

. 
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. 

 
 

Председателят на БАПЗГ Милка Василева връчва 
наградата на медицинската сестра Виолета Ди-
митрова,  която се класира на първо място в кате-
гория "Професионалист по здравни грижи". 

 
 

Генералният секретар на Евро-
пейската федерация на сестринс-
ките асоциации  (EFN) Пол Дьо 
Рав и председателят на БАПЗГ 
Милка Василева. 
 

 
 

Председателят на БАПЗГ Милка Василева връчва 
наградата на старши рехабилитатор Теодора Вла-
хова, която се класира на първо място в категория 
"Ръководител по здравни грижи".   
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- Господин Дьо Рав, Вие сте в София за да подкрепи-
те българските специалисти по здравни грижи, кои-
то протестират за достойно заплащане и по-дори 
условия на труд. Какво мислите за заплатите, кои-
то те  получават? 
 
- Те са значително по-ниски от тези, които получа-
ват техните колеги в други страни, които се присъе-
диниха към  Европейския съюз през 2004 - 2005 г.  
България стана член на ЕС през 2007 г. Полша успя 
да подобри условията за работа на медицинските 
сестри, но България не успява да направи достатъч-
но. Затова смятам, че е нужно да се настоява нужни-
те промени да се случат.  
 
- Именно затова на 12-ти май - Международния ден 
на сестринството в София дойдоха да протести-
рат специалисти по здравни грижи от цяла Бълга-
рия.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- Това е важно, още повече че България е председател 
на Съвета на ЕС. Вашите управляващи трябва да чу-
ят гласа на специалистите по здравни грижи и се на-
дявам те да направят нещо конкретно, за да не загуб-
вате ценни професионалисти, които заминават за 
чужбина, защото там взимат за труда си много по-
високи заплати отколкото тук, в родината си.  
 
- Да, всъщност за да си осигурят достойно същест-
вуване медицинските сестри у нас работят на две и 
дори на три места. Техните колеги в страните от 
ЕС взимат средно по 2000 евро, а у  нас средната 
заплата на сестрите е около 300 евро.       
 
- Не е учудващо, че много медицински сестри от 
България отиват да работят във Великобритания, в 
Белгия, в Италия... Но би трябвало да имат добри 
възможности да се реализират като професионалис-
ти в България.  

   
          

Пол Дьо Рав, 
Генерален секретар на Европейската федерация асоциациите  

на медицинските сестри: 
УПРАВЛЯВАЩИТЕ В БЪЛГАРИЯ ТРЯБВА ДА ЧУЯТ ГЛАСА  

НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ 

 
 
 

Пол Дьo Рав е роден в Белгия. Той е генерален секретар на 
Европейската федерация на асоциациите на медицински-
те сестри (European Federation of Nurses Associations - 
EFN) от 2002 г. В неговите ангажименти влиза да лобира 
за правата на медицинските сестри в Европейската 
комисия, Европейския парламент и Съвета на Европейския 
съюз от името на 3 милиона медицински сестри от  35 
национални асоциации на медицински сестри, които 
влизат в състава  на ЕFN. 
 
Пол Дьо Рав има диплом за специалност "Медицинска сес-
тра". В периода  1984 - 1990 работи като медицинска 
сестра в Белгия. От 1990 до  1992 г. Пол Дьо Рав  отговаря 
за медицинските сестри и качеството на тяхната работа 
в Al Hada Hospilal в град Таиф,  Саудитска Арабия. От 
1992 до 2002 г. е национален координатор за медицинските 
сестри в Министерството на здравеопазването в Белгия.  
 
Пол Дьо Рав пристигна в България, за да подкрепи протес-
та на професионалистите по здравни грижи, организиран 
от БАПЗГ, който се проведе на 12 май 2018 г. на площад 
"Независимост" в София. 
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- Познавате ли български медицински сестри? 
 
- Да, срещал съм се с такива в Брюксел.    
 
- Какви са впечатленията Ви за тях? 
 
- Те са много добри специалисти - имат много добро 
образование, което се признава във всички страни от 
ЕС. Но пак казвам, те трябва да получат нужното 
уважение и заплащате тук, за да остават и да работят 
вкъщи.   
 
- Вие сте избрали професията на медицинската сес-
тра въпреки, че сте мъж. У нас много малко мъже 
избират тази благородна професия, а как стоят 
нещата в другите страни на Европейския съюз? 
 
- В другите страни от ЕС между 15% и 20% от меди-
цинските сестри са мъже. В Белгия е съвсем нормал-
но мъж да работи като медицинска сестра. Но в Бъл-
гария все още здравната система не е реформирана 
достатъчно.  
 
- У нас има голям недостиг на медицински сестри в 
болничната помощ, което се отразява негативно 
на качеството на здравните грижи.  
 
- Надявам се, че това ще се промени, че отговорните 
институции ще вземат важни решения.   
 
- Експерти алармират, че в Европа също не дости- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
гат медицински сестри. Какво показва статистика-
та?  

 
- В момента не достигат около 1 милион медицински 
сестри.  
 
- Бихте ли споделили накъде са насочени Вашите 
усилия  в качеството Ви на  генерален секретар на 
Европейската федерация на сестринските асоциа-
ции, за да защитите правата на сестрите? 
 

- Поставям важни въпроси пред институциите на 
ЕС, така че правителствата на отделните европейски 
страни да спазват правата на медицинските сестри. 
На първо място е образованието на сестрите, което 
изисква все повече знания. И когато са отлично под-
готвени разбира се,  те трябва да получават достой-
но заплащане. Професията на медицинската сестра 
се развива в Европа и заплатите също се увеличават. 
За условията на работа има европейски изисквания, 
които са много стриктни. И националните прави-
телства са длъжни да въведат и спазват тези изисква-
ния. Всички изисквания в ЕС са приети, за да защи-
тават сектор "Здравеопазване" и работещите меди-
цински сестри.  Правилата се пишат от експертите, 
после се дискутират в Европарламента и после се 
представят на здравните министри от различните 
страни на заседания на Съвета на министрите в ЕС. 
Затова е много важно случващото се днес тук, в Со-
фия.           
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- Бихте ли споделили какъв беше мотивът Ви да  из-
берете професията на медицинската сестра? Във 
Вашето семейство има ли някой с медицинска про-
фесия? 
 
-   Не, никой. Когато бях на 17 години бях много до-
бър математик и всички мислеха, че ще отида да уча 
за инженер, но аз не исках това. Нещо стана в главата 
ми и аз взех спонтанното решение да уча за меди-
цинска сестра. Никой не ме подбутна за това, нито 
пък ми попречи.   
 
- Бихте ли описали тази професия в няколко думи? 
 
-  Това е преди всичко да помагаш на хората, които 
страдат и изисква огромни знания и усилия.   
 
- И голямо търпение... 
 
- Да, търпение, любов, но преди всичко за окажеш 
подкрепа, помощ, въпреки условията, при които се 
намираш. Много важно е да можеш също така да на-
мериш светлина в тунела, да дадеш кураж на паци-
ента, да го подкрепиш не само като медицинско ли-
це, но и в чисто човешки план. Мисля, че състрадани-
ето е характерно за жените и вероятно затова тази 
професия се практикува предимно от жени. Общест-
вото обаче все още е длъжник на медицинските сест-
ри. Още повече, че има нови предизвикателства като 
застаряването на населението например и медицинс-
ките сестри стават все по-ценни.  
 
- А какво мислите за здравната превенция и ролята 
на сестрите за нея? 

 
-  Здравната превенция е много важна, защото един 
от важните въпроси на съвремието е да се намалят 
хроничните заболявания. А за да се случи това хора-
та трябва да получат по-добра здравна култура. Още 
в училище - това е задача на медицинските сестри.  
 
- Но за да се случи това е нужно да има достатъчно 
медицински сестри. 
 
- Абсолютно вярно. Нужни са групи от медицински 
сестри, които да работят по кварталите, в малките 
градчета. Те биха могли да се грижат, както за пре-
венцията в различни направления, така и за хронич-
но болни. Трябва да се върви напред, но е нужно вре-
ме. Нужни са събития като това тук, които да дадат 
кураж за промени.  

 
- Кога сестрите ще получат по-голямо уважение за 
труда си? 

 
 

- Според Евробарометър гражданите на ЕС имат 
изключително високо доверие в медицинските сест-
ри.  В България мисля, че все още не е така. 
 
- Защото у нас медицинските сестри са два пъти 
по-малко от нужния брой, те са претоварени и 
уморени, поради което не могат да дадат здравни 
грижи с високо качество и нужното внимание на 
пациентите.     
 
- Вярвам, че добрите промени ще се случат и за бъл-
гарските медицински сестри. Ще направя каквото 
зависи от мене! 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Генералният секретар на EFN Пол Дьо Рав с Милка 
Василева - председател и  проф. Маркова - почетен 
председател на БАПЗГ и главен редактор на списа-
ние "Здравни грижи".  

 

 Разговора води Румяна Милева 
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- Вие неведнъж сте споделяли, че детската Ви меч-
та е да станете медицинска сестра. Почти всички 
участници в телевизионни музикални конкурси каз-
ват, че от малки мечтаят да станат певци и да 
бъдат под светлината на прожекторите. Това е 
разбираемо, защото на всеки, който може да пее, би 
му било приятно да се занимава с нещо толкова 
красива като музиката и дори да получава пари и 
аплодисменти за това. Когато обаче става дума за 
сестринската професия нещата са много по-
сложни. За мен това е една от най-трудните про-
фесии, която е свързана с голямо себеотдаване "в 
сянка", с  тежки отговорности,  трудни манипула-
ции, умора, рискове, учене през целия живот, полу- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

чаване на искрени благодарности, но и срещи с агре-
сивни пациенти и техните близки. 
 
-  Въпреки тези неща, които изброихте, аз наистина 
от съвсем малка мечтаех да стана медицинска сест-
ра. С моята най-добра приятелка в детството оби-
чахме да лекувахме куклите - тя си избираше да бъ-
де лекарка или зъболекарка, а аз неизменно бях ме-
дицинска сестра. Интересното е, че после и в живота 
стана така - тя стана лекар, аз - сестра. Когато завър-
швах гимназията се двоумях между две професии - 
детска учителка или детска медицинска сестра. Вкъ-
щи обсъждахме тези възможности и майка ми каза: 
"По-добре е да станеш медицинска сестра, защото 
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Зинаида Николова, 

Медицинска сестра в Клиниката по хирургия на УМБАЛ "Александровска"  
и Член на УС на РК на БАПЗГ - гр. София: 

ТРЯБВА ДА КАЗВАМЕ ПРОБЛЕМИТЕ НА ГЛАС  
И ДА ТЪРСИМ ЗАЕДНО ТЯХНОТО РЕШЕНИЕ  

 
 

Зинаида Николова е завършила Института за подготовка на 
здравни кадри към Медицинска академия (днес Медицински 
университет - София). 10 години по-късно се явява на прирав-
нителен изпит, за да се изравни професионално спрямо новите 
изисквания.  
 

Първото ѝ работно място е Детската клиника на УМБАЛ 
"Александровска", където работи в продължение на 32 години. 
Сега е пак в същата болница, но в Клиниката по хирургия.   
Зина, както на галено ѝ казват приятелите и колегите, като 
повечето медицински сестри в България работи и на второ 
работно място  - дава дежурства в Университетската болница 
по ендокринология "Акад. Иван Пенчев". 
 

Обича да посещава курсове за продължаващо обучение, които ѝ 
дават възможност да научава нови неща в професионален план. 
Обикновено това са еднодневни курсове, които "вмества" меж-
ду дежурствата. Въпреки голямата си заетост намира време и 
за обществена работа - член е на Управителния съвет на Регио-
нална колегия на БАПЗГ - гр. София. Има си и хоби - два пъти 
седмично посещава салона на столично читалище, където играе 
народни танци.   
 

Тя е зодия "Лъв". Признава, че е изключително толерантна и 
търпелива, но настъпят ли я по опашката става "разярения 
лъв". Казва, че винаги е изразявала мнението си по даден проб-
лем, независимо дали ще ѝ донесе негативи. Според нея пробле-
мите трябва да се обсъждат на висок глас и да се търси тяхно-
то решение, а не да се мърмори и шушука зад гърба.  
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винаги ще имаш работа - и в мирно и във военно 
време." Записах се в Института за подготовка на 
здравни кадри към Медицинска академия и завър-
ших за детска медицинска сестра.  
 
- Има ли във Вашето семейство някой друг с меди-
цинско образование? 
 
- Не, няма нито един с такова образование. Но кога-
то записах да уча професията на медицинската сест-
ра беше много ценена и уважавана от обществото. 
 
- А защо точно с деца избрахте да работите? 
 
- Винаги ми е било много лесно да общувам с деца-
та.  Когато дойдат в болницата са като увехнали цве-
тенца и като ги полееш малко - разцъфтяват. Сега 
работя с възрастни пациенти и подходът ми към тях 
е почти същият - това са хора над 60-70-години. За-
белязвам, че им харесва да получават внимание и 
разбиране. Някои от тях са много самотни.  
 
- Веднага след  дипломирането си сте започнали ра-
бота в Александровска болница, та чак досега. Как-
во си спомняте от началото на Вашата кариера?  
 
- Бях на стаж в Детската клиника на Александровска 
болница, харесаха ме  и ми предложиха да работя 
там. След като се дипломирах веднага ме назначиха 
на работа. Бях много горда да работя в най-старата и 
най-голямата болница в София. Помня, че ми се на-
ложи да поема голяма отговорност, защото много от 
медицинските сестри използваха, че съм там, и си 
взеха летните отпуски. Винаги ще помня  медицинс-
ката сестра Мария Панчева, която ме научи на мно-
го неща. Тя заместваше старшата сестра, която беше 
в отпуск майчинство. Когато ѝ се налагаше за отиде 
до други отделения ми обясняваше какво трябва да 
направя и ме оставяше сама. И аз трябваше с всичко 
да се справя, докато тя се върне.  

 
- Хареса ли Ви това, че Ви гласува такова голямо 
доверие? 
 
- Да, това определено ми хареса. Аз съм зодия "Лъв" 
и обичам да се справям сама със задачите. По-късно 
си дадох сметка, че тя е имала наблюдения над моя-
та работа, за да ми гласува такова доверие.       
 
- И досега ли обичате да се справяте сама със зада-
чите?  
 
- Да, обичам сама да нося отговорността за това, кое  
то съм извършила. Това ме е научило да проверявам  

 
по два пъти, а понякога и по три пъти задачите, за 
да съм сигурна, че съм направила всичко, така както 
трябва.  
 
-  Търпението е важно качество за медицинските 
професии. 
 
- Така е. Помня, че когато бях дете сестра ми често 
боледуваше и мама ходеше с нея в болницата. По-
късно мама ме посъветва винаги да бъда много вни-
мателна не само с децата, но и с техните майки, за-
щото когато те са притеснени за здравето на децата 
си са изключително чувствителни и изнервени. Тези 
думи винаги са били в моето съзнание и винаги съм 
проявявала разбиране към родителите. Търпението 
във всеки един момент наистина е много важно. Ни-
кой не ни е виновен, че сме избрали тази трудна 
професия, че понякога сме преуморени, че заплаща-
нето ни е малко... 
 
- А пациентите оценяват  ли тези усилия? 
 
-   Помня, че пътувах с приятели и спряхме да пием 
кафе на една бензиностанция на 200 километра от 
София. Жената, която беше на бара ме посочи и 
каза: "За тази госпожа кафето е от мене". Аз я пог-
леднах, но не успях да се сетя откъде я познавам, тя 
обаче ми припомни. Каза, че е много благодарна 
как съм се отнасяла и грижила за детето ѝ, докато се 
е лекувало в болницата. Нейните думи ме развълну-
ваха и трогнаха.      
 
- Националният омбудсман Мая Манолова органи-
зира наскоро дискусия по проблемите на здравео-
пазването и там председателят на БАПЗГ Милка 
Василева отново припомни, че медицинските сест-
ри у нас са два пъти по-малко. Председателят на 
БЛС д-р Венцислав Грозев се присъедини към нейни-
те думи и изтъкна колко важен партньор в лечеб-
ния процес са медицинските сестри и че наистина е 
важно да има политики, така че те да не замина-
ват за чужбина.  
 
-  Да, лекарите разчитат на нас за пациентите. Ме-
дицинските сестри са тези, които наблюдават бол-
ните, грижат се за тях, следят дали състоянието им 
се подобрява или влошава и докладват на дежурния 
лекар. Когато работех в детското отделение имаше 
малки пациенти с пневмония и следях какъв вид е 
станала тяхната кашлица и прочие - това много по-
мага на лекарите. Когато съм била в екип с по-
млади лекари съм предлагала да се направи още 
някое изследване на даден пациент и те са разчита-
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ли на моя опит, съобразявали са се с него. И сега е 
така - болните в хирургията имат нужда от изследва-
ния и грижи и преди операцията, и след нея. Дори и 
най-великият хирург да е направил операцията, 
здравните грижи са от изключително значение за 
оздравяването на болния.  По-голямата част от лека-
рите ценят високо нашите усилия.      
 
- Според статистиката средната възраст на меди-
цинските сестри у нас е 53 години.  Потвърждава ли 
се това твърдение във Вашето отделение? 
 
- Да, напълно. За жалост, когато дойдат млади ста-
жанти, никой не проявява интерес да остане при 
нас. От 10 стажанти трима-четирима споделят, че 
като се дипломират ще работят в частна болница, а 
останалите - заминават за чужбина или променят 
професията си. Затова дефицитът на медицинските 
сестри нараства с ужасяващи темпове не само в ле-
чебните заведения, но и в детските ясли и градини, в 
училищата. В нашата детска градина работи меди-
цинска сестра на 72 години.  
 
- Управителката на МБАЛ Поморие сподели, че 
три сестри ще напуснат болницата заради ниски-
те заплати, което ще доведе до закриване на отде-
лението, в което работят. 
 
- За съжаление този процес на закриване на отделе- 
 
 

 
 

ния заради липса на специалисти по здравни гри-
жи ще продължи и занапред. В момента 60-70% от 
медицинските сестри работят на място и половина. 
Ако те решат да работят само на едно място, ще се 
наложи да бъдат закрити много болници. Сега с 
това, че сестрите работят на две места, се връзва по 
някакъв начин графикът на отделенията. При това 
тези, които са на постоянен трудов договор в даде-
на структура работят и много допълнителни часо-
ве.    

 
- Едно от исканията, залегнали в протестната 
декларация на БАПЗГ, която бе внесена в отговор-
ните институции на 14 май тази година, е старто-
ва заплата в размер на три минимални работни 
заплати за всички специалисти по здравни грижи. 
Според Вас тази заплата би ли мотивирала млади-
те хора да избират тези професии и да остават да 
работят в България? 
 
- Да, би ги мотивирала. Защото в момента една мла-
да, новозавършила колежка ако започне работа на 
щат, ще вземе примерно 680 лева. С удръжките, при 
липса на трудов стаж, тези пари ще се стопят до пет-
стотин и няколко лева. Как да остане  да работи тук? 
Няма как да остане!  
В едно лечебно заведение, в което работя на поло-
вин длъжност идва една студентка в специалност 
"Медицинска сестра", която работи като санитарка. 
Тя казва, че в момента работи на две места като са-
нитар и като завърши ще ѝ се наложи да работи на 
две места като медицинска сестра. Затова е решила 
щом си вземе дипломата да замине за Германия. И 
става дума за жена, която доскоро искаше да работи 
в България. Тя ми сподели, че би искала да си до-
карва приличен доход, без да се съсипва от преумо-
ра.    
 
- На Вас не ви ли е минавало през ума да грабнете 
куфарите? 
 
- Винаги съм казвала, че пъпът ми е хвърлен в Алек-
сандровска болница, но вече с единия крак съм на 
Терминал 2. Ходих до една немска фирма и презен-
тацията, която чух ме удиви -  заплатата на меди-
цинската сестра е между 2300 евро и 2700 евро. 
Имаш право да изработиш на седмица 35 часа, след 
което всеки допълнителен час работа се заплаща 
двойно. Подсигурява се квартира и транспорт до 
работата. Къде са 600 лева къде са 2600 евро?! Разли-
ката е огромна. 
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- Доколкото зная кандидатите трябва 
да владеят немски език. 
 
- Нужно е да имат степен на владеене на 

езика В1 и по време на интервюто преце-
няват дали да те вземат. Ако те одобрят, 
работиш в Германия в началото като бол-
ногледач и ходиш на уроци по немски, 
държиш изпит и започваш работа като 
медицинска сестра.       
 
- Не се ли страхувате да направите про-

мяна след толкова години работа тук?      
 
- Не, вече не се страхувам. Толкова годи-
ни слушам само констатации и нищо не 
се променя. Когато започнат да затварят 
болници, проблемът ще стане съвсем осе-
заем, но вече ще бъде късно. На мен ми 
остана да работа още 12-13 години. Ко-
лежките около мен са горе-долу на съща-
та възраст. Когато се пенсионираме кой 
ще остане след нас?! Никой! Ние сме ед- 
на стара армия със стари оръдия. Преди време обу-
чих две колежки - едната работи тук, а другата за-
мина за Англия. Вече 12 години работи там като 
болногледачка. "Нямам намерение за нищо на света 
да се връщам в България!", ми каза тя. Идва си всяко 
лято да се види с приятелите и близките си.  И тук 
искам да кажа, че дори да увеличават бройките за 
студенти по здравни грижи, това няма да реши въп-
роса, защото ние сме донори на кадри за чуждите 
здравни системи.  
 
- Вие взехте участие в Националния протест на 

специалистите по здравни грижи, който БАПЗГ 
проведе на 12 май тази година. Защо дойдохте? Има 
много специалисти, които непрекъснато недоволс-
тват обаче предпочетоха да прекарат съботата 
по-приятно, отколкото да издигнат гласа си за по-
добри условия на труд и достойно заплащане за 
цялото съсловие.  
 
- Мога да разбера само тези, които са били на де-
журство или имат неотложен ангажимент. Остана-
лите какво чакат - някой друг да им извоюва дос-
тойно съществуване и те да кажат: "Ох, така ми е 
добре!". Според мен трябва да се борим докрай, за-
щото това има значение не само за нас, но и за па-
циентите, за цялото общество. Ние получихме под-
крепата на Лекарския съюз, на съсловните органи-
зации на стоматолозите и фармацевтите, на паци-
ентски организации. Всички те ни подкрепят, но  

 

 
ще доведе ли това до исканите промени?! Не може  
една продавачка да взима 800 лева, а медицинска  
сестра от провинцията да получава - 500-600 лева 
заплата, в София - 700 лева.  
Когато отговаряш за живота на толкова пациенти, 
напрежението е огромно. Понякога от преумора 
мозъкът ми изключва за части от секундата. Прове-
рявам по два-три пъти ампулите с лекарствата, за да 
съм сигурна, че са за точния пациент.  
 
- Според изследвания най-често от Синдрома на 
прегарянето страдат медицински сестри.  
 
- Да, тази работа амортизира и действително може 
да се стигне до прегаряне, ако няма клапи за отпус-
кане на напрежението.  
 
- Въпреки всички проблеми у нас здравните грижи 
са на много високо ниво, сочат данните.  
 
- Да, защото специалистите по здравни грижи са 
много добре подготвени, работят съвестно и са мно-
го отговорни. Пациентите получават добра здравна 
грижа за сметка на нашето здраве. Поемаме болката 
на хората, вървим от дежурство към дежурство. 
Умората постепенно се натрупва. Като се прибави и 
стресът, под който живеем. Много колеги се разбо-
ляха. 
 

 ГОСТ 
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- Според мнозина  медицинската сестра раздава 
хапчета и слага системи. Какво още трябва да зна-
ят те за Вашата професия? 
 
- Те пропускат основното - здравните грижи, които 
полагаме за пациентите. Ние отговаряме за това па-
циентите да бъдат подготвени за операция, след то-
ва пък да се възстановяват по-добре, да приемат оп-
ределено количество храна и течности, да се разд-
вижват, да ги попитаме как се чувстват и от какво 
имат нужда, да им помагаме в различни ситуации...    
 
- Каква промяна според Вас трябва да се направи 
най-напред? 
 
- Преди всичко трябва да променим мисленето си, 
да казваме проблемите на глас и да търсим заедно 
тяхното решение. У нас мнозина предпочитат на 
мрънкат и да шушукат помежду си, вместо да станат 
и да кажат мнението си. Според мен няма логика 
лечебните заведения на бъдат търговски дружества. 
С какво да търгуваме - с органи, с трупове...? Какво 
можем да произведем, за да имаме печалба?!  
 
 

 
 
- Да произвеждате здраве и да го продавате. 
 
- Това е абсурдно! Нужно е да се увеличат зап-
латите на специалистите по здравни грижи, 
което може да стане поетапно. Това би дало 
кураж на работещите в системата и би моти-
вирало младите да учат за тези професии. Ние 
още сме далеч от това да осигуряваме здравни 
грижи в кварталите като профилактика и пре-
венция или грижа по домовете. В момента при 
този критичен дефицит на медицински сест-
ри това е почти невъзможно. Много бих иска-
ла да се върне уважението на обществото към 
специалистите по здравни грижи, но не съм 
оптимист. Хората по принцип са много стре-
сирани и изнервени и малко се съобразяват 
един с друг.  
 
- Какво си казвате сутрин, когато ставате 
от леглото? 
 

- Преди време се усмихвах и пълна с енергия и 
желание тръгвах на работа. Сега все по-често 
ми се случва, докато си пия кафето сутрин, да 
си кажа: "Ох, и днес ли съм на работа!"  

 
 

-  Какво Ви  зарежда с позитивна енергия? 
 
- От 5 години ходя да играя народни танци в Клуб 
Хоро "Веселите шопи" в читалището на кв. 
"Свобода". Гледам да направя всичко възможно по-
неделник и четвъртък вечер да са ми свободни от 
8:00 до 9:30 вечерта, за да отида да играя. За час и 
половина изключвам от действителността. Там об-
щувам с много млади хора и се чувствам прекрасно.   
 
- Кое е  любимото Ви хоро? 
 
- Абдай. Това хоро е много бързо, със сложни стъпки 
и ми трябваше много време, за да го науча. Винаги 
когато го играя се чувствам щастлива. Харесвам и 
Граовското хоро.       
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Разговора води Румяна Милева 
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РЪКОВОДСТВОТО НА БАПЗГ ПОЗДРАВИ АКУШЕРКИТЕ  
ПО СЛУЧАЙ ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ИМ ПРАЗНИК 

 
 

По традиция на 5-ти май се отбелязва Международния ден на акушерката. По този повод 
председателят на БАПЗГ Милка Василева поздрави акушерките и им пожела да 
продължават да даряват живот и радост. Антоанета Димитрова, зам.-председател на 
БАПЗГ, секция "Акушерки", припомни в писмо до акушерките, че мотото на деня тази 
година е „Акушерките са пътят към качествени грижи“ и е в резонанс с трите основни 
насоки, установени в Стратегията за периода 2017-2020 г. – качество, равнопоставеност и 
лидерство. Формулирани са гарантиращи насоки в дейността на акушерките, което пот-
върждава основните принципи на здравните грижи, насочени към прилагането и разви-
тието на ориентирания към бременните, жените, новородените и майките като модел на 
акушерска помощ.  
 

Антоанета Димитрова изтъкна, че населението трябва да знае, види и разбере каква е 
целта на акушерската помощ, какви възможности съществуват и колко професионално и 
компетентно съвременните акушерки са готови да помогнат, така, че в живота на всяко 
семейство да дойде най-щастливото събитие, а очакванията да бъдат лишени от 
тревожност и стрес. 
 

Акушерките получиха на празника си много благодарности от жени за своя висок профе-
сионализъм и всеотдаен труд в името на бъдещето.   
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Всяка година Регионална колегия на БАПЗГ - гр. 
Стара Загора отбелязва Международния ден на аку-
шерката. Тази година глобалната кампанията на 
Световната здравна организация и УНИЦЕФ мина 
под мотото „Майчиното кърмене - гаранция за ин-
телигентно и здраво дете" и имаше за цел да из-
тъкне ползите от кърменето за бебето и майката. 
Двете организации припомниха и „Десетте стъп-
ки за стимулиране на кърменето“. 
Кампанията на РК на БАПЗГ Ст. Загора се проведе 
на 5 май 2018 г.  в парк „5-ти октомври“ от 11:00 
часа. На младите майки, татковци, баби и бремен-
ни жени бяха раздадени два вида  флаери.  
Първата листовка на тема “Кърмата - храната на 
живота“ бе изработена от Радостина Кръстева и 
Славея Иванова - студентки в  специалност 
“Акушерка“ в  Медицинския факултет на Тракийс-
ки университет - Стара Загора. Бъдещите акушер-
ки получиха грамоти от Регионална колегия  Ста-
ра Загора. 
Голям интерес предизвика и вторият флаер на те-
ма: “Десетте стъпки за успешно кърмене - добър 
старт в живота на бебето", изработен от Ваня 
Георгиева от РК на БАПЗГ - Стара Загора. 

 
Ваня Георгиева, 

Председател на РК на БАПЗГ - Ст. Загора:  
РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ СТАРА ЗАГОРА ПРОВЕДЕ КАМПАНИЯ  

ПОД НАДСЛОВ "МАЙЧИНОТО КЪРМЕНЕ  -  
ГАРАНЦИЯ ЗА ИНТЕЛИГЕНТНО И ЗДРАВО БЕБЕ"  
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На 4 май 2018 г. в зала А на Медицински колеж- Вар-
на беше отбелязан Международният ден на акушер-
ката. Организатори са Регионална колегия на 
БАПЗГ- Варна и Учебен сектор „Акушерка" на МУ-
Варна.. 
 
Беше проведен семинар на тема ,,Съвременната аку-
шерка – призвание и привилегия", в който взеха учас-
тие студенти от специалност „Акушерка", акушерки, 
практикуващи професията и бъдещи майки. 
 
Химнът на българските акушерки постави началото 
на празника. Събитието бе открито от завеждащ Ка-
тедра ,,Здравни грижи” към Медицински универси-
тет – Варна доц. Силвия Борисова. Председателят на 
РК на БАПЗГ - Варна поднесе приветствие към аку-
шерките и гостите. Тя изтъкна, че професията на 
акушерката е трудна и сложна, за нея не само се учи 
четири години, но се и надгражда по време на целия 
професионален стаж. ,,Това е изключително интензив-
на професия, с огромно натоварване и отговорност за 
човешкия живот, с огромни лишения от страна на аку-
шерките” сподели Райна Бояджиева. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По повод празника приветствие и цветя поднесе и 
главната акушерка на СБАГАЛ ,,Проф. Димитър 
Стаматов” – Варна Светла Радева. Беше връчен и 
поздравителен адрес на преподавателите от сек-
тор ,,Акушерка” на МУ - Варна за успешната съвмес-
тна работа с регионалната колегия и приносът им 
като професионалисти и партньори в решаването 
на приоритетните въпроси на модерното българско 
акушерство. 

 
 

Райна Бояджеиева,  
Председател на Регионална колегия на БАПЗГ - гр. Варна:  

РК НА БАПЗГ - ВАРНА И МУ В МОРСКАТА СТОЛИЦА 
ПРОВЕДОХА СЕМИНАР ЗА ДЕНЯ НА АКУШЕРКАТА 
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Голям интерес предизвикаха и представените от 
студентите по акушерство есета на тема, свързана с 
избора на професия, както и техните брошури, 
предназначени за жени – бъдещи и настоящи 
майки. 
Председателят на РК на БАПЗГ—гр. Варна Райна 
Бояджиева връчи грамоти и награди за есета на 
следните студенти от специалност ,,Акушерка” на 
Медицински университет – Варна:  

 
 Севим Сали - I курс 
 Мария Атанасова - II курс  
 Филиз Мехмед -  III курс 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Доклад на тема ,,Женската консултация - част 
съвременната акушерска практика” представи 
акушерка Инна Ненова, ръководител на звено за 
самостоятелни акушерски грижи към ДКЦ 
“Чайка”.  
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Акушерката в подкрепа на новия живот 
 

Векове наред до родилката стои една жена- жена , наречена  „акушерка“ – жена, която се е посветила да помага и да се 
грижи за бъдещата майка и новороденото й бебе. 
Всяко раждане е ново преживяване, не само за майката, но и за целия персонал, всяко новородено е цяло чудо за негово-
то семейство и най – вече за майката, а кой знае може би и за цялото човечество. 
 
Да бъдеш свидетел на първата глътка въздух, първият плач на малкото човече, на първата среща с майката и сълзите, 
пролети от щастие. Заради тези неща си струва да бъдеш акушерка. 
Лекарят лекува, но акушерката е най- близкият човек до родилката, който й помага и се бори заедно с нея. За някои 
хора акушерството е просто професия, а за други е „призвание“, за което са дали душа и сърце. За акушерката няма 
нощ и ден, няма студ и буря, тя винаги е на пост до родилката готова да помага, готова да подкрепи света с нов живот. 
 

Аз съм акушерка, за мен няма нищо по-свято от новия живот, от това да бъда част от даряването на света с поредното 
чудо. 
 
Защо съм акушерка ли? Защото обичам как звучи първия плач, защото съм готова да изслушам, подкрепя и помогна на 
всяка жена, очакваща да чуе гласчето на своето съкровище, да го види и прегърне за пръв път. 
Акушерката не е просто жена с образование, тя е жена със сърце и воля, тя винаги ще поеме с усмивка новия живот в 
ръцете си и ще го гледа с любов. Всяко новородено бебе е толкова чисто и свято, всяко от тях е толкова специално и не-
заменимо. 
 
Аз съм акушерка и винаги ще подкрепям и ще се радвам на всеки първи плач, защото тези малки съкровища са нашето 
бъдеще. 
 
Докато свят светува това ще е така – всеки ден, всеки час, всеки миг ще продължават да се раждат нови чудеса и винаги 
до тях ще е чудната жена, жената наречена „акушерка“. Гордея се с това, че съм акушерка! 
 

Есе на Филиз Мехмед, III курс, специалност "Акушерка", МУ-Варна 

 
 
 

Как се виждам в бяла престилка 
 
Когато завършиш средното си образование се чувстваш доста объркан. Искаш да се усъвършенстваш, но поради необяс-
ними причини ти е трудно да избереш определена професия. Осъзнаваш, че е дошло време да помислиш какво искаш 
от сърце самият ти. Какво би правил с удоволствие години наред без да ти омръзне. 
 
Най-ценното в живота на човек е домът и семейството, а семейството е най-щастливо и сплотено, когато има деца. Деца-
та са най-съвършените същества на тази планета. Те са нашата опора, радост, тъга и сила.  
Единствената ми мечта винаги е била, работейки да правя хората щастливи, затова избрах “Професията на новия жи-
вот“. Избрах да помагам на майките, родилките и техните бебенца да бъдат спокойни и щастливи през бременността, 
раждането и след това. Казват, че след време на човек му омръзва да прави едно и също. Как би ти омръзнало да даря-
ваш живот ? Раждането е най-гениалното нещо на света. Да държиш новия живот в ръце е най- голямата гордост и ра-
дост. 
 
Да си Акушерка не е просто професия, а огромна отговорност. Всеки, който е имал възможност да се докосне до новия 
живот, в неговата уникална чистота, остава някак си “ заразен “ от чувството на възторг от акушерската професия. За да 
станем много добри Акушерки, първо трябва да обичаме професията, която сме избрали, да имаме желание да се гри-
жим за бременните, родилките, майките и новородените. Акушерската професия е много трудна, затова тя не е профе-
сия, която може да работи всеки просто така. Трябва всичко да се извършва много внимателно и с много любов. Освен 
това трябва да имаме и доста здрави нерви, бистър ум и най-вече голямо сърце, тъй като трябва да сме наясно, че не 
всяко добро, което правим ни се връща по същия начин. Пациентите са различни и не всички биха разбрали, че ние се 
опитваме да им помогнем, затова сме длъжни да се съобразяваме с техния характер, грамотност и т.н. 
 
След години си се представям, вършейки съвестно своята работа, с хубава дълга бяла престилка в родилно отделение 
дарявайки живот на бебенца и грижейки се за тях. Представям как си върша задълженията с голямо желание и любов, с 
което ги върша и днес, как се боря да спася “малък свят “, който впоследствие ще дарява щастие около себе си.  
Гордея се с професията, която избрах и до последния си дъх ще продължа да се гордея с това, което правя!  
 

Есе на Севим Сали, I курс, специалност "Акушерка", МУ - Варна 
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Акушерките от МБАЛ „Авис Медика“ - гр. Плевен с 
подкрепата на Ръководството на болницата и Регионал-
на колегия на БАПЗГ - Плевен организираха събитие, с 
което показаха, че грижата за бременните жени не пре-
късва с раждането на бебето, информира председателят 
на РК на БАПЗГ - Плевен Надя Димитрова.  В Градска-
та градина се състоя среща със майките, татковците и 
порасналите вече дечица. В продължение на два часа има-
ше обмен на интересна информация и много усмивки. 
Децата нарисуваха и оцветиха прекрасни рисунки, кои-
то бяха подредени в импровизирана изложба. Много ба-
лони полетяха във въздуха. За най-малките имаше и 
подаръци. 
 
Международният ден на акушерката официално се праз-
нува от 1991 г. „На 5 май всяка година искаме от света 
да се съсредоточи върху ролята на акушерките и аку-
шерството“, казват от ICM (International Confederation 
of Midwives). Всяка година ICM излиза с тема на кампа-
нията, за да осигури мотивиращ призив за действие. 
Международният ден на акушерката е повод за всяка 
отделна акушерка да мисли за различни предизви-
кателства в в професията, да създава нови контакти в 
и извън акушерството и да разширява познанията за 
акушерките за света. Мотото тази година е: "Аку-
шерката – пътят към качествена грижа" (Midwives 
Leading the Way with Quality Care). 

 

 
 

   АКУШЕРКИТЕ ОТ МБАЛ "АВИС МЕДИКА" В ПЛЕВЕН ПРОВЕДОХА  
ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ В ГРАДСКАТА ГРАДИНА 
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                           ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ В УМБАЛ "Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ" 
 

 
 

На 5-ти май 2018 г. в Клиника по акушерство и гине-
кология при УМБАЛ "Д-р Георги Странски" се прове-
де Ден на отворените врати, съобщи за електронния 
бюлетин "Здравни грижи" председателят на РК на 
БАПЗГ в Плевен Надя Димитрова. 
Акушерки от всички отделения разговаряха с майки и 
бременни жени, които дойдоха да научат нещо повече. 
Гостите се запознаха отблизо с професията на акушер-
ката, нейната роля по време на раждане. Младите май-
ки обогатиха знанията си за кърменето и грижите за 
бебето. Те получиха професионални отговори на много 
свои въпроси. 
По-късно всички акушерки се събраха, обсъдиха много 
теми и заедно със стажант-акушерките отпразнуваха 
празника.  
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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.  
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тази година Регионална колегия на БАПЗГ - гр. 
София отпразнува 12-ти май на 2 май в парк-хотел 
"Москва". На тържеството присъстваха най-
добрите професионалисти по здравни грижи от 
столицата.  
Сред гостите бяха главният секретар на БАПЗГ 
Дафинка Коцева, председателят на Националния 
съвет по качество на БАПЗГ Петя Недкова, 
почетният председател на БАПЗГ и главен 
редактор на сп. "Здравни грижи" проф. Станка 
Маркова, Слава Златанова - зам. -председател на 
Федерацията на синдикатите в здравеопазването 
към КНСБ, проф. Галина Чанева  - ръководител 
Катедра "Здравни грижи" към ФОЗ на 
Медицински университет - София, д-р Савова - 
главен експерт в Дирекция "Здравеопазване" на 
Столична община и др.       
В поздравителен адрес до председателя на Столич-
ната колегия Мариана Шиякова председателят на 
БАПЗГ Милка Василева изтъкна:  "Уважаема госпо-
жо Шиякова, скъпи колеги и гости, позволете ми от 
името на Управителния съвет на БАПЗГ  и лично от 
мое име да Ви поздравя в навечерието на нашия 
съсловен празник - 12-ти май, който Регионална 
колегия София ще отпразнува днес. Бих искала да Ви  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

пожелая преди всичко здраве, сили и хъс, за да продъл-
жите напред!". 
Милка Василева припомни, че някои от исканията 
на съсловната организация вече са факт -  има 
национален експерт по здравни грижи към 
Министерство на здравеопазването, представители 
на  асоциацията участват и в работни групи по 
изготвянето на новите медицински стандарти. 
Милка Василева подчерта още: "Специалистите по 
здравни грижи обаче продължават да намаляват с бързи 
темпове - някои заминават за чужбина, други се 
пенсионират, а твърде малко млади хора имат желание 
да учат за нашите професии. Здравните грижи днес, за 
чието развитие и модернизиране аперилаха 
Световната здравна организация и Международния 
съвет на сестрите с глобалната кампания "Nursing 
now", са все по-нужни на обществото. С 
Националната кампания за есе, съвместно със здравния 
сайт Clinica.bg, ние дадохме възможност на 
медицинските специалисти да споделят какво е нужно 
да се направи, за да могат да работят тук, в България. 
Оказа се, че много от тях отделиха време и споделиха 
какво ги притеснява, но и какво ги мотивира. Едно е 
ясно - нужни са спешни мерки за спасяване на 
българската здравна система и здравните грижи у 
нас".  
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Мариана Шиякова, 
Председател на РК на БАПЗГ - гр. София: 

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ НА БАПЗГ  СОФИЯ  
РАЗДАДЕ НАГРАДИ В ТРИ КАТЕГОРИИ 
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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.  
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             НАГРАДЕНИТЕ: 
 

I. Категория "Професионалист по здравни грижи":  
1. Светлана Атанасова Радева - медицински лаборант в Лаборатория "Вирусология" към 
катедрата по военна епидемиология и хигиена на ВМА -  I място. 
2. Борислава Петрова Желязкова - медицински фелдшер, работи в Клиниката по урология на 
УМБАЛ "Царица Йоанна—ИСУЛ" - I място. 
3. Станка Андреева Тодорова - медицинска сестра в Клиниката по съдова хирургия на ВМА -  
I място. 
4. Евелина Любенова Янкулова - медицински лаборант в Клиничната лаборатория на УМБАЛ 
"Царица Йоанна" - II място.  
 
II. Категория "Ръководител по здравни грижи":  
1. Валентина Светославова Цекова - старша медицинска сестра в Спешев болничен травма 
център - ВМА -  I място. 
2. Теодора Георгиева Влахова - старши рехабилитатор в отделение "Физикална и 
рехабилитационна медицина" при УМБАЛСМ "Пирогов" - II място.  
3. Кирилка Григорова Цекова - старша акушерка на Родилно отделение и родилна зала при  
Втора САГБАЛ "Шейново" - III място. 
4. Галина Александрова Кирова - старша медицинска сестра в Клиниката по урология и  
андрология при УМБАЛ "Царица Йоанна" - номинирана. 
 
III. Специална награда: 
За медицински специалисти от УМБАЛ "Св. Анна" - София за спасяването на човешки животи  
и осигуряването на навременна медицинска помощ след тежката катастрофа на автомагистрала 
"Тракия" на 13 април 2018 г. 
1. Катя Стайкова Стойкова - старша медицинска сестра на Спешно отделение.   
2. Мариана Крумова Георгиева - медицинска сестра.  
3. Елена Крумова Лобутова - медицинска сестра.  
4. Диляна Крумова Стефанова - медицинска сестра. 
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Преминаването към дуално обучение е подхо-
дяща среда за последващи съвместни усилия на 
БАПЗГ и европейските организации на аку-
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НАГРАДЕНИТЕ:  
 

I. Категория „Ръководител по  здравни грижи“:  
1. Димитрина Тодорова – главна медицинска, МБАЛ  „Св. 
Иван Рилски” , Горна Оряховица 
2. Стефка Стойнева – старша медицинска сестра в OАИЛ, 
МБАЛ  „Св. Иван Рилски” , Горна Оряховица 
3. Елена Пенева – старша медицинска сестра в Спешно 
отделение, МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ , гр. Велико 
Търново 
4. Снежана Белчева - старшата акушерка в АГО, МБАЛ  
„Св. Иван Рилски” , Горна Оряховица 
 
II. Категория „Професионалисти по здравни  
грижи“:  
1. Ирина Раднева – Детско отделение, МОБАЛ „Д-р Сте-
фан Черкезов“, гр. Велико Търново 
2. Катерина Димитрова -  Нервно отделение, МБАЛ  „Св. 
Иван Рилски”, Горна Оряховица 
3. Ева Андреева – ОАИЛ, МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“, 
гр. Велико Търново 
4. Маргарита Колева – Детска ясла „Мечо Пух“, гр. Велико 
Търново 

 

 
 
 

Жана Павловска, 
Председател на РК на БАПЗГ - гр. Велико Търново: 

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ДАДЕ НАГРАДИ  
НА НАЙ-ДОБРИТЕ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ В ОБЛАСТТА  

В навечерието на 12-ти май – Между-
народния ден на сестринството РК на 
БАПЗГ – Велико Търново за пореден 
път отбеляза празника и награди най-
изявените професионалисти от об-
ластта. Във встъпителното си слово 
председателят на УС на местната 
структура на Асоциацията Жана Пав-
ловска изтъкна българският принос в 
световното сестринство и пожела на 
колегите си здраве, лично щастие и 
успехи в отговорната им работа. 
Да са здрави и все така дръзновени в 
грижата си за хората пожела д-р Евге-
ния Недева – Директор на РЗИ в ста-
рата столица, която лично поднесе 
приветствията си.  
 

В поздравлението си към професио-
налистите от областта Мима Митева – 
член на УС на БАПЗГ изтъкна: 
„Основната ни задача е да оказваме по-
мощ на болните и да съдействаме на ле-
карите в екипната ни работа. Уважавай-
те себе си и професията си, за да ви ува-
жават и другите”. 
 

Професионалистите получиха позд-
равителен адрес от Д-р Христо Ди-
митров – Председател на РК на БЛС – 
Велико Търново с благодарност към 
всички за  денонощния труд и грижа 
за болните: „Вие многократно сте се 
доказали като отговорни и милосърдни 
професионалисти, на които е поверено 
човешкото здраве. Вие сте до пациента 
както в моментите на споделена радост, 
така и на тревога и страх от изхода на 
заболяването и загубата на близък. Поже-
лавам ви вяра, лична удовлетвореност и 
увереност, че българското общество оце-
нява по достойнство вашия труд и зна-
чимост за здравната система.“ 
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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.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Регионална колегия на БАПЗГ - гр. Стара 
Загора отпразнува Международния ден 
на сестринството - 12-ти май. Този ден е 
избран, тъй като на тази дата е родена 
Флоранс Найтингейл, считана за осново-
положник на модерното сестринство и 
основател на първото училище за меди-
цински сестри.  
 

Въпреки трудностите, в България остана-
ха достойни хора, готови да докажат, че 
професиите ни са ценни и уважавани от 
обществото.  
 

Комисия оцени и номинира трима изяве-
ни професионалисти по здравни грижи 
от регион Стара Загора, които бяха наг-
радени с грамоти. 

 
 
 

 
 

  МЕЖДУНАРОДНИЯТ ДЕН НА СЕСТРИНСТВОТО В СТРАНАТА 
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НАГРАДЕНИТЕ: 
 

I. Категория „Професионалист по 
здравни грижи”:  

 

1. Жулиета Георгиева Владимирова - медицин-
ски фелдшер, номинирана от Първично дружес-
тво УДЗ - Стара Загора.   
 

2. Елена Николова Георгиева - медицинска 
сестра, номинирана от Първично дружество 
ДКЦ – Казанлък. 
  
II. Категория „Специални номинации 
за особени заслуги“: 
 

1.  Мима Стефанова Николова, дм - асистент 

 
 
 

Ваня Георгиева, 
Председател на РК на БАПЗГ - Ст. Загора: 
ТРИМА ИЗЯВЕНИ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ  

ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ ПОЛУЧИХА ГРАМОТИ  

 

Председателят на РК на БАПЗГ - Стара 
Загора Ваня Георгиева с медицинската сес-
тра Елена Георгиева, номинирана от пър-
вичното дружество в ДКЦ - Казанлък. 



55  

ЗДРАВНИ ГРИЖИ, брой 5/2018 

 
        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.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Регионална колегия  Ямбол традиционно 
организира официално честване на Между-
народния ден на сестринството - 12 -ти май.  
Тържеството се проведе в ресторант 
"Кабиле".  Гости на  празника бяха г-н Хрис-
то Колев  – заместник-областен управител, г-
н Георги Славов – кмет на град Ямбол, д-р 
Венцислв Славов – управител на ДКЦ 1, д-р 
Панайот Диманов – директор на Дом за 
стари хора, г-жа Петя Панайотова –  
директор на Дом за стари хора, г-жа Ваня  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Николова – директор на детски ясли, д-р   
Димитрина Стойчева – член на общин-
ската комисия по здравеопазване. 
Председателят на РК на БАПЗГ - гр. Ямбол 
Цветка Бойчева поздрави специалистите 
по здравни грижи и гостите с празника. Тя 
връчи  на отличените професионалисти 
плакети с изображението на тракийската 
жрица Лесес Кепра за принос в областта на 
здравните грижи.  
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Цветка Бойчева, 
Председател на Регионална колегия на БАПЗГ - гр. Ямбол: 

ТАЗИ ГОДИНА ИМАМЕ 8 ОТЛИЧНИЦИ  
И ЕДНА СПЕЦИАЛНА НАГРАДА 
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ЗДРАВНИ ГРИЖИ, брой 5/2018 

 
        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.  
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НАГРАДЕНИТЕ: 

 
1. Катя Петрова Вълчева – медицинска сестра в Дом за стари хора. 
2. Марияна Димитрова Михалева – медицинска сестра в Психиатрично отделение на МБАЛ "Св. 
Пантелеймон".  
3. Радка Стоева Танчева – главна медицинска сестра на МБАЛ „ Св. Ив. Рилски“ ЕООД - гр. 
Елхово 
4. Мариана Илчева Георгиева – медицинска сестра в МБАЛ "Св. Йоан Рилски" - гр. Ямбол. 
5. Веселина Вълчева Иванова – главен медицински фелдшер на ЦСМП Ямбол 
6. Йовка Димитрова Иванова – медицинска сестра в ЦСМП Ямбол 
7. Атанаска Димитрова Спасова – медицинска сестра в Детска ясла №7 
8. Диана Събева Белогроздева – медицинска сестра в Детска ясла №6 
 
Специална награда за принос за РК на БАПЗГ - Ямбол: 
 1. Георги Славов – кмет на гр. Ямбол. 

 

Председателят на РК на БАПЗГ 
- гр. Ямбол Цветка Бойчева 
връчва наградата на кмета на 
Ямбол Георги Славов. 
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ЗДРАВНИ ГРИЖИ, брой 5/2018 

 
        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.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На  тържествена церемония в чест на Международ-
ния ден на сестринството - 12 май в Юнашкия салон 
във Варна бяха връчени наградите ,,Най-добър про-
фесионалист по здравни грижи за 2017 година”. Тър-
жеството бе организирано от Регионалната колегия 
на БАПЗГ – Варна и Община Варна.  
Официални гости на събитието бяха г-н Коста Бази-
тов – заместник-кмет на Община Варна, доц. Анто-
ния Цветкова – председател на ПК ,,Здравеопазване” 
към Общински съвет, доц. Клара Докова – Заместник 
декан на ФОЗ към МУ – Варна, маг. фармацевт Рада 
Пехливанова – председател на РК на БФС и д-р Нева 
Читалова – председател на РК на БЗС.  
 

По повод съсловния празник бяха връчени поздрави-
телни адреси от председателя на БАПЗГ г-жа Милка 
Василева, от кмета на Варна Иван Портних, от народ-
ния представител проф. Анелия Клисарова, от пред-
седателя на Общински съвет - Варна Тодор 
Балабанов, от ректора на МУ – Варна проф. д-р 
Красимир Иванов, от председателя на УС на БЛС – 
Варна проф.д-р Радослав Радев, от магистър 
фармацевт Рада Пехливанова – председател на УС на 
РФК – Варна и др. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

В поздравителното си слово председателят на РК на 
БАПЗГ - Варна Райна Бояджиева каза:  
,И днес ще се преклоним пред себеотдаването на всички 
медицински сестри, акушерки, фелдшери, лаборанти и 
всички други, които въпреки трудностите продължава-
ме да служим на родината си. Продължаваме и първи ще 
поемаме в ръцете си новия живот, ще предпазваме, ук-
репваме, възстановяваме и облекчаваме страданията на 
човека през целия му живот. 
Изключително важно е да има по-широка обществена 
разгласа за тези медицински специалисти, които изпъл-
няват с висок професионализъм, всеотдайност и любов 
своята професия.”  
 
 

От лечебните и здравни заведения в град Варна бяха 
наградени 15 изявени професионалисти по здравни 
грижи, доказали своето професионално развитие 
през годините. Отличията им връчиха заместник 
кмета на Община Варна Коста Базитов и председате-
лят на УС на Регионална колегия на БАПЗГ – Варна 
Райна Бояджиева. Бяха връчени отличия в пет кате-
гории.  
 
 
 
 

  МЕЖДУНАРОДНИЯТ ДЕН НА СЕСТРИНСТВОТО В СТРАНАТА 
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Райна Бояджиева, 
Председател на РК на БАПЗГ - гр. Варна: 

НАГРАДИХМЕ ИЗЯВЕНИ СПЕЦИАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ, 
ДОКАЗАЛИ СВОЕТО ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ ПРЕЗ ГОДИНИТЕ 
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ЗДРАВНИ ГРИЖИ, брой 5/2018 

 
        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.  
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НАГРАДЕНИТЕ: 
 

I. Категория "Млад професионалист по здравни грижи" : 
1. Марина Станкова - медицинска сестра, която работи в Детското интензивно отделение в болни-
ца "Света Марина", Варна -  I място 
 
II. Категория "Професионалист по здравни грижи": 
1. Мадлен Баклаваджян - акушерка от МБАЛ „Света Анна“, Варна - I място 
 
III. Категория "Ръководител по здравни грижи за успешен медицински 
подход": 
1. Милка Панайотова - старша медицинска сестра в клиниката по Ортопедия в УМБАЛ "Св. Мари-
на" , Варна - I място 
 
IV. Категория "Председател на Първично дружество": 
1. Албена Христова - детска медицинска сестра от Професионалната гимназия по туризъм, Варна  
- I място 
 
V. Категория "Цялостен принос по здравни грижи": 
1.  Маргарита Ангелова - медицинска сестра с 52-годишен стаж - отличена с плакет . 
 
VI. Категория ,,Специални заслуги”: 
1. Доц. Силвия Борисова – Ръководител Катедра "Здравни грижи" към ФОЗ  на МУ – Варна 
2.  Доц. д-р Лора Георгиева 
3. Доц. д-р Бинна Ненчева 
4. Г-жа Анастасия  Георгиева – директор на Дирекция ,,Здравеопазване” към Община Варна  
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Всички студенти и преподаватели от Филиал Шу-
мен на Медицински университет "Проф. д-р Парас-
кев Стоянов" - гр. Варна  направиха благотворител-
на акция за набиране на средства за възпитаниците 
на Дома за деца, лишени от родителски грижи 
''Детелина", съобщи за електронния бюлетин 
"Здравни грижи" Петя Дренчева, координатор на 
Националния консултативен студентски съвет към 
БАПЗГ. На 12 май - Международния ден на сест-
ринството, студенти от филиала, водени от иници-
атора на акцията Петя Дренчева посетили децата и 
им връчили закупените спортни принадлежности - 
топки, федербали, въжета, гирички и др.  

"Децата много се зарадваха и веднага отидоха да играят 
федербал", сподели Петя Дренчева. Тя допълни, че в  
предварителен разговор с учителите и децата е разб-
рала от какво имат нужда младежите. Оказало се, че 
те често участват в спортни състезания и много оби-
чат игрите.  "Важното е да направиш добро и да видиш 
усмивката на децата! Нашата професия е благородна, 
затова и делата ни са такива! Много е хубаво, когато 
можеш да помогнеш на някого и ти коства толкова мал-
ко, а усмивките на лицата им са толкова големи! Вече  
по-често ще се организираме да правим такива инициа-
тиви!", коментира бъдещата медицинска сестра.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
На 12 май тази година по традиция Филиал Шумен 
на МУ-Варна проведе Ден на отворените врати, по 
време на който кандидат-студенти за специалности-
те "Акушерка" и "Медицинска сестра" се запознаха с 
учебната база на филиала - учебни зали, практичес-
ки кабинети, библиотека и др. 

 СТУДЕНТСКИ ИНИЦИАТИВИ 

                 
                                     БР ОЙ 5            ГОДИНА 9                2018 г.               БАПЗ Г            
 
  БРОЙ 12               ГОДИНА  7                2016  г.               БАПЗ Г           

 

 

     
 

 
СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОТ ФИЛИАЛ ШУМЕН  

НА МУ - ВАРНА КУПИХА СПОРТНИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ  
ЗА ДЕЦА, ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКИ ГРИЖИ 
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Студентите от специалностите „Акушерка“ и 
„Медицинска сестра“ на Югозападен университет 
„Неофит Рилски“ в Благоевград организираха ме-
роприятие с благотворителна цел с подкрепата на 
доц. д-р Росица Дойновска, ръководител Катедра 
„Здравни грижи" при ФОЗЗГС. Поводът за инициа-
тивата бе 12-ти май – Международния ден на меди-
цинските сестри. Това съобщи за електронния бю-
летин "Здравни грижи" Станислава Калинова, сту-
дентка втори курс в специалност "Акушерка" на 
ЮЗУ "Н. Рилски".  
В корпуса на Катедра „Здравни грижи“ е била пос-
тавена кутия за дарения. Със събраните средствата 
са закупени хранителни продукти (10 кг. пилешко 
месо, зеленчуци, ориз, брашно, захар, сол, олио и 
фиде) за Доброволческата кухня за бедни към църк-
вата „Свети Николай“ в квартал Грамада, гр. Благо-
евград. Доброволци към църквата приготвят и изх-
ранват всяка седмица около 120 бедни хора. 
"Студентите от професионално направление „Здравни 
грижи“ участваха с голямо желание в мероприятието и 
изцяло с тяхна помощ, се закупиха продуктите за тази 
седмица и успяха да зарадват нуждаещите се хора. Коле-
гите доказаха, че милосърдието и хуманността ги има в 
младите хора", обясни още Станислава Калинова.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 СТУДЕНТСКИ ИНИЦИАТИВИ 

                 
                                     БР ОЙ 5            ГОДИНА 9                2018 г.               БАПЗ Г            
 
  БРОЙ 12               ГОДИНА  7                2016  г.               БАПЗ Г           

 

 

     
 

 
 

БЪДЕЩИ АКУШЕРКИ И МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ  
ОТ ЮЗУ "НЕОФИТ РИЛСКИ"  

ДАРИХА ХРАНИ НА БЕДНИ ХОРА   
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СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОТ ФОЗ  
НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ “АНГЕЛ КЪНЧЕВ” 

ДАРИХА ПАРИ И ЛАКОМСТВА  
ЗА ДЕЦА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ 

 

Студенти и преподаватели от Факултета по общес-
твено здраве на Русенския университет "Ангел 
Кънчев" дариха пари, пакетчета с лакомства и рису-
вателни материали за деца в неравностойно поло-
жение. Събирането на средствата бе инициирано 
от Ерай Назиф, студентка от  Първи курс в специ-
алност "Медицинска сестра".  Дарението бе връче-
но на Сдружение "Еквилибриум"  - Център за нас-
таняване от семеен тип на деца/младежи с  увреж-
дания в навечерието на 12-ти май - Международ-
ния ден на сестринството.  

Дарителите получиха сертификат за удостояване 
със званието "Благотворец Храбър" за особени зас-
луги в подкрепа и помощ на деца в неравностойно 
положение.   
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СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОТ ФИЛИАЛ В. ТЪРНОВО  
НА МУ-ВАРНА ПОДАРИХА КНИГИ НА ДЕЦАТА  

ОТ КРИЗИСНИЯ ЦЕНТЪР В СЕЛО БАЛВАН 
 

 
 
 

По случай 12 май - Международ-
ния ден на сестринството, сту-
дентите от Филиал Велико Тър-
ново на Мeдицински универ-
ситет  - Варна и техните препо-
даватели организираха благот-
ворителна инициативата  

"Дари книга - подари зна-
ние". Събраните книги бяха 
дарени на децата и младежите 
от "Кризисен център за деца, 
жертва на трафик и насилие" в 
село Балван. Това съобщи за 
електронния бюлетин "Здравни 
грижи" Стоянка Славчева, сту-
дентка Втори курс, специал-
ност "Медицинска сестра" във 
Филиал В. Търново на МУ - 
Варна.   



63  

ЗДРАВНИ ГРИЖИ, брой 5/2018 

   

   НЕ НА АГРЕСИЯТА НАД МЕДИЦИ! 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Председателят на Българската асоциация на профе-
сионалистите по здравни грижи Милка Василева 
написа отворено писмо до медиите по повод поред-
ната агресия срещу медик - този път срещу фелд-
шер от Кърджали.  В писмото се казва: "Докога ще 
търпим агресията над медици?! Случаите на само-
разправа и обидно поведение към специалистите в 
бели престилки растат в прогресивна агресия по 
всяко време на денонощието - и в делник, и в праз-
ник. Поредна жертва на юмручното право стана 51-
годишен фелдшер от Центъра за спешна медицинс-
ка помощ в Кърджали, който при домашно посеще-
ние в събота бе посрещнат с обиди и юмрук в лице-
то от сина на възрастна жена, нуждаеща се от спеш-
на помощ. Вследствие на това "цивилизовано" посре-
щане фелдшерът падал по стълбите и получил на-
ранявания, които наложили спешно да бъде приет в 
хирургично отделение. И колкото и да звучи абсур-
дно дежурният медик е "извадил късмет", защото 
падането му можеше да бъде с фатален край." 
В писмото се отбелязва, че въпреки взетите от инсти-
туциите мерки, агресията над медици продължава. 
В него се припомнят случаи на проявена агресия от 
пациенти и техни близки към медицински специа-
листи от началото на тази година. Сред пострадали-
те са фелдшер от филиала за спешна медицинска 
помощ в Нова Загора, лаборантка от МБАЛ - Доб-
рич,  фелдшер и шофьор на линейка от Центъра за 
спешна медицинска помощ в София, хирургична 
сестра от МБАЛ - Своге.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Всъщност жертвите на всички споменати случаи не 
могат да се изброят  - към тях се причисляват близ-
ките и колегите на пострадалите, работещите в сфе-
рата на здравеопазването, хората с будна съвет", се 
казва още в писмото, в което от БАПЗГ не спират да 
задават въпроси: "Ние продължаваме да питаме: До-
кога ще търпим агресията над медици? Докога па-
циенти и техни близки ще упражняват вербално и 
физическо насилие над медицински сестри, фелд-
шери, лекари и други медицински специалисти, 
които влагат своите знания и опит, за да бъдат мак-
симално полезни на своите пациенти, а в замяна по-
лучават обиди, ритници и юмруци?! Докога меди-
ците у нас ще бъдат боксови круши за хора, които 
изкарват недоволството си от неудачите в българска-
та здравна системата върху тези, които ги лекуват и 
полагат грижи за тях?! "    
В писмото се отбелязва, че Българската асоциация на 
професионалистите по здравни грижи като парт-
ньор на Българския лекарски съюз в Националната 
кампания "Не на агресията над медици!" ще продъл-
жи да алармира за всяко непристойно поведение и 
посегателство над медицински лица и да полага уси-
лия за постигане на нужното обществено признание 
и уважение към медицинските специалисти у нас.  В 
заключение се казва: "Уважаеми журналисти, нека 
заедно дадем категоричен отпор на агресията, която 
трови живота ни всеки ден и нанася тежки физичес-
ки и морални травми на хората, посветили се на 
благородните медицински професии!".   

 
 
 

БАПЗГ ИЗПРАТИ ОТВОРЕНО ПИСМО ДО МЕДИИТЕ 
ПО ПОВОД ПОРЕДНАТА АГРЕСИЯ СРЕЩУ МЕДИК 
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Председателят на БАПЗГ Милка Василева изп-
рати  на 4.05.2018 г. писмо до управителя на 
"МБАЛ - Своге" д-р Любица Томчева в знак на 
подкрепа и съпричастност към хирургичната 
медицинска сестра, която стана жертва на агре-
сия от страна на пациент. "За съжаление това е 
поредното посегателство над медик, докато изпъл-
нява служебните си задължения. Наясно сме, че пос-
традалата сестра е много огорчена и стресирана и 
едва ли иска да се говори за този случай. В същото 
време обаче си даваме сметка, че обществото тряб-
ва да чува за подобни инциденти, за да се създаде об-
ществена нетърпимост срещу агресията и насили-
ето над хора, които със сърце и висок професионали-
зъм лекуват и се грижат за своите пациенти", се 
казва в писмото на Милка Василева.  В него тя 
изтъква: "Като съсловна организация изразяваме 
притесненията си, че въпреки взетите от инсти-
туциите мерки за ограничаване на агресията срещу 
медицински специалисти, засега не се забелязва осе-
зателен ефект. Надяваме се, че изразявайки своята 
непримиримост и решителност срещу юмручното 
право и давайки повече информация за тежкия и 
отговорен труд на хората в бели престилки, ще 
можем да допринесем за облагородяването на отно-
шенията между пациентите и медиците и ще бъде 
постигната максимално безопасна работна среда". 
 
В писмото се казва още: "Наясно сме, че често 
нашите колеги се превръщат в лесни мишени на 
изнервени от слабостите на здравната система 
пациенти и техни близки. Надяваме се, че със за-
почналите оздравителни реформи, нещата ще вър-
вят към по-добро. БАПЗГ осъжда остро всеки акт 
на агресия и насилие над медицински специалисти и 
призовава обществото за повече човечност, толе-
рантност и бдителност." 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

АСОЦИАЦИЯТА НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ  
И БЪЛГАРСКИЯТ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ ОТНОВО С АПЕЛ  

СРЕЩУ АГРЕСИЯТА НАД МЕДИЦИ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В писмо до БАПЗГ председателят на БЛС  
д-р Венцислав Грозев изрази безпрекос-
ловната подкрепа и съпричастност на 
лекарския съюз към нападнатата сестра и 
целия медицински екип. В него той отбе-
лязва, че специалистите по здравни гри-
жи най-често са обект на насилие и до-
пълва: "Категорично неприемливо е, този 
който се грижи за здравето на пациентите 
и се бори за спасяването на човешки живот, 
да трябва да се бори за своя. БЛС е категори-
чен в твърдението си, че са необходими поре-
дица от адекватни мерки за превенция на 
насилието и мобилизация на цялото общес-
тво в борбата с агресията срещу медицинс-
ки персонал." 
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На 12.05.2018 г. бяха наградени победителите в 
Националния конкурс "Предизвикателството да 
работя в България", организиран от Българската 
асоциация на професионалистите по здравни 
грижи и здравния сайт Clinica.bg. Церемонията по 
награждаването се състоя на столичния площад 
"Независимост" веднага след приключването на на-
ционалния протестен митинг на специалистите по 
здравни грижи, организиран от БАПЗГ.   
 

Журито на конкурса определи общо шестима 
победители - трима специалисти по здравни грижи 
и трима студенти.  
 

Националният конкурс "Предизвикателството да 
работя в България" стартира на 1 март 2018 г. и 
приключи на 30 април 2018 г. Той бе насочен към 
професионалисти по здравни грижи с цел общест-
веността да разбере от първа ръка за проблемите на 
съсловието и желаните от него промени. Инициати-
вата е част от глобалната кампания на Световната  
 

 
здравна организация и Международния съвет на 
сестрите, която стартира на 27 февруари тази годи-
на в Лондон и Женева под надслов “Здравните гри-
жи сега” (Nursing now). 
 

В състезанието за есе се включиха 26 професиона-
листи по здравни грижи от цялата страна. Интере-
сът към публикуваните в Clinica.bg есета растеше с 
всеки изминал ден. В един момент се случи нещо 
неочаквано - свои есета започнаха да изпращат  и 
студенти в направление "Здравни грижи". Решихме 
да направим отделна категория - само за студенти.  
 

От бъдещите акушерки и медицински сестри полу-
чихме 16 есетата. Особено зареждащо и оптимистич-
но е, че те искат да се реализират житейски и про-
фесионално в България. От нашата настойчивост и 
от добрата воля и бързите действия на управлява-
щите зависи дали ще задържим тези млади, ентусиа-
зирани и отлично подготвени специалисти тук, в 
България или ще ги оставим да заминат в чужбина, 
както това направиха през годините на прехода над 
30 000 специалисти по здравни грижи.   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

   НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ 

 

 

 
 
 
 

 НАГРАДИХА ПОБЕДИТЕЛИТЕ В НАЦИОНАЛНИЯ КОНКУРС ЗА ЕСЕ 
"ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО ДА РАБОТЯ В БЪЛГАРИЯ" 

 
 

Победителите в Националния конкурс  
"Предизвикателството да работя в България" бяха 
определени от петчленно жури в състав: 
 

1. Проф. Станка Маркова - почетен председател 
на БАПЗГ и главен редактор на сп. "Здравни гри-
жи" 
2. Проф. Соня Тончева - член на УС на БАПЗГ и 
национален консултант по здравни грижи  
3. Пепа Василева - национален експерт по здравни 
грижи към Министерство на здравеопазването 
4. Петя Дренчева - координатор на Националния 
консултативен студентски съвет (НКСС) към 
БАПЗГ  
5. Мария Чипилева - главен редактор на здравния 

 

Уважаеми колеги, започнахме да публикуваме есета на 
авторите, които взеха участие  в конкурса от брой 
3/2018 на електронния бюлетин "Здравни грижи". В 
този брой ще имате възможност да прочетете още две 
есета. Ще продължим с публикациите и  в следващите 
броеве на бюлетина. 

 

Проф. Станка Маркова връчва диплом за първо 
място на Неше Мустафа - студентка от III курс в 
специалност "Медицинска сестра" във Филиал Шу-
мен на МУ- Варна. 
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   НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ 

 

 

 
 

I. НАГРАДЕНИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ: 
 
Първа награда: Тонка Стойчева Червенкова - главна медицинска сестра на МБАЛ , гр. 
Чирпан 
 

Втора награда: Никол Руменова Петрова - медицински лаборант в МБАЛ „Д-р Стамен 
Илиев" , гр. Монтана 
 

Трета награда: Елена Илиева Маджарова - медицинска сестра в Отделение по анестезиоло-
гия, реанимация и интензивно лечение, както в Отделение по неонатология - Интензивен 
сектор в МБАЛ, гр. Пазарджик  
 
II. НАГРАДЕНИТЕ СТУДЕНТИ В НАПРАВЛЕНИЕ "ЗДРАВНИ ГРИЖИ": 
 
Първа награда: Неше Мустафова Мустафа - студентка III курс, специалност "Медицинска 
сестра" във Филиал Шумен на Медицински университет ”Проф. д-р Параскев Стоянов”,  
гр. Варна. 
 

Втора награда: Мелис Юмерова Юзеирова - студентка II курс, специалност "Медицинска 
сестра" във Филиал Шумен на Медицински университет ”Проф. д-р Параскев Стоянов”,  
гр. Варна. 
 

Трета награда: Назмие Заферова Самиева - студентка II курс, специалност "Медицинска 
сестра" във Филиал Шумен на Медицински университет ”Проф. д-р Параскев Стоянов”,  
гр. Варна. 

 
 

Наградените студенти в Националния конкурс "Предизвикателство-
то да работя в България", организиран от Българската асоциация на 
професионалистите по здравни грижи и здравния сайт Clinica.bg. 
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   НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ 

 

 

 

 
 

Тонка Червенкова, 
Главна сестра на МБАЛ - Чирпан: 
НЕКА ЗАЕДНО ПРОМЕНИМ СИСТЕМАТА 

 
 

Име: Тонка Стойчева Червенкова 
 
Възраст: 54 години 
 
Месторабота: Главна медицинска сестра в 
МБАЛ-Чирпан 
 
Трудов стаж: 31 години 
 
Образование: Медицинска сестра, бакалавър 
по социални дейности, магистър по управле-
ние на здравните грижи, специалист по конт-
рол на инфекциите 
 
Хобита: Народни танци, йога, доброволец в 
БЧК 
 
Девиз: Аз мога 

 

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). 
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Младо, дребничко, слабо момиче, чисто като сълза, 
завършва медицинския институт с най-висок успех 
от випуска, защото е вложило цялото си старание, за 
да стане добра медицинска сестра. Готова да помага 
на страдащия човек, да облекчи болката му с топъл 
поглед и блага дума, да извърши медицинските ма-
нипулации с професионализъм. Това бях аз през 
далечната 1986 г. Явих се пред комисия за разпреде-
ление. Изпратиха ме в моя роден град. Така започна 
моята кариера в общинската болница. Тя беше голя-
ма и спретната и в нея практикуваха невероятни 
специалисти. Втурнах се в работата със страст. Ис-
ках да науча и да мога колкото се може повече неща. 
Бързо напредвах. 
 
Откриха отделение по хемодиализа. Имах желание-
то да специализирам там. Беше нещо различно от 
това, което бях учила и знаех. Изучавах всичко свър-
зано с апаратурата, пациентите и моите задължения. 
Беше много отговорно, но това не ме плашеше, а 
напротив исках професионалното ми израстване да 
не спира до тук. 
 
За моя голяма радост времената се промениха и се 
даде възможност на медицинските специалисти да 
учат. След като родих и второто си дете завърших 
бакалавърска и магистърска степени и специализа-
ция. Заслужено, след конкурс, заех длъжността глав-
на медицинска сестра. 
 
Това беше ново предизвикателство за мен – да ръко-
водя, да контролирам, да вземам решения, да пое-
мам отговорност за процесите, които текат в болни-
цата. Не беше лесна работа, но аз исках да успея. 
Започнах четене на Държавен вестник, рамкови до-
говори, закони, наредби и какво ли още не. Имаше 
много трудности, но аз трупах опит и се радвах на 
всяко постижение. 
 
За съжаление трудът ни – моя и на колегите ми - 
никога не е бил оценяван достатъчно добре. Обмис-
ляла съм десетки пъти възможността за работа в 
чужбина. Започнах да събирам информация, от 
която научих, че доходите на медицинските сестри 
там са по-високи от българските, но сравнявайки ги 
със стандарта на живот в съответната страна също 
са ниски. Стигнах до извода, че трудът на медицин-
ските специалисти в цял свят е неоценен. Разликата 
е, че в някои страни са дадени повече правомощия 
на колегите, има по-добро отношение към тях, а 
това несъмнено носи и малко повече удовлетворе-
ние. Но дали това би било достатъчно основателна 
причина да напуснем своята родна страна и да ос- 

 
тавим близки и приятели. Нима те не се нуждаят от 
добри специалисти, нима не са им необходими точ-
но нашите умения, знания и грижи в даден мо-
мент? 
 
Днес, гледайки как се съсипват болница след болни-
ца, как младите колеги напускат, за да търсят късме-
та си и как оставащите изнемогват, сърцето ме боли. 
Затова бих казала на всички млади хора - останете! 
Останете, не защото ще ви е лесно, не защото е иде-
ално, а защото тук можете всичко да учите, да се 
усъвършенствате, да избирате в коя област искате да 
работите и докъде искате да стигнете, а когато пос-
тигнете това, повярвайте ми, ще бъдете оценени и 
безкрайно удовлетворени. Ще се сблъсквате с много 
трудности, но след всяко преодоляване ще се чувст-
вате по-успешни, по-добри в професията и по-горди 
от себе си. Ще се изградите като личности, които ще 
могат да вземат самостоятелни решения. Ще сте от-
говорни, никога няма да се предавате, докато не пос-
тигнете желаната цел. Ще правите много избори в 
живота си, но те ще бъдат правилни, благодарение 
на опита ви в тази толкова „мъжка" и толкова 
„нежна" професия. 
 
Нека заедно променим системата, да покажем на 
света, че специалистите по здравни грижи са отдел-
ни професии, и в същото време неразривно свърза-
ни, като всеки един орган от човешкия организъм. 
Да не допускаме да ни сравнят с когото и да било, 
тъй както механика не се сравнява с пилота на само-
лета. Ние сме необходими, за да функционира здра-
веопазването! Нека извоюваме авторитет и самостоя-
телно достойно заплащане на нашия труд. Готови 
ли сте да искате да направите това тук и сега? 
 
Родете вашите деца тук, отгледайте ги на родна земя 
и с примера си ще ги възпитате да бъдат успели и 
щастливи хора. Нека всички заедно успеем! Аз вяр-
вам! 
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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). 
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Аз не съм различна. Обикновена съм. Още от дете, 
когато получих първите си кукли. Обличах ги, хра-
них ги, лекувах ги. Пластмасовите им крачета бяха 
надупчени от спринцовка и пълни с чешмяна вода. 
Не разрешавах на големите да говорят високо, за да 
не ги събудят, лежах на крайчеца на леглото, за да 
има място за Синята кукла и за Мишлето, разказвах 
приказки, шиех дрехи... Плаках, когато брат ми им 
извади очите... превързвах ги, сменях превръзките. 
Пораснах. По метода на изключването избрах УПК – 
специалност медицинска сестра (хората от моето 
поколение знаят какво е). Не само за това – гаджето 
ми учеше в същата сграда (силен стимул за тази въз-
раст ). След само месец обучение разбрах - нещата са 
сериозни, много сериозни, чак страшни. 
 
Седемнадесет годишна, неуверена, наивна, плаха, 
ме хвърлиха надълбоко – в медицината. Изведнъж, 
без предупреждение, че ще е отговорно, изискващо, 
плашещо. Обаче ми хареса! Хареса ми нежният и 
грижовен глас на преподавателите, красотата в дви-
жението на ръцете, държащи спринцовката, увере-
ността при поредната превръзка, строгостта и упре-
ка, когато липсва даже и част от медицинската ин-
формация на изпит. И аз започнах да уча, докосвах 
се до всичко с усърдие и вълнение, и страх понякога. 
Видях много, научих още повече. Беше красиво и 
трудно, и всепоглъщащо. 
 
Завърших. Знаех доста, а не можех да кажа, че разби-
рам всичко. Малко по-късно се роди и първото ми 
дете и се започна. Отговорността да бъдеш родител 
не може да се сравни с нищо. Нямаш право на греш-
ка и повторение, а няма откъде да се учиш. Всъщ-
ност – има, но кой ти гарантира, че е правилно – ни-
кой!  
 
Гарант си самият ти и твоите решения. И аз започ-
нах да решавам за всичко – сама! В лицето на съпру-
га си имах съмишленик и помощник, а родителите 
долетяха с цялата гама „бабини деветини", събира-
ни с поколения, които аз не одобрявах. И не защото 
не ги уважавах, напротив, но вече се бях потопила в 
морето на медицината. Колко ми беше лесно – знаех 
всичко за новороденото, за бебето, за порасналото 
дете. А което не знаех, търсех в книгите - така ме 
бяха научили. Случайно или не, от този момент и 
вече двадесет и седем години работя в детска ясла. И 
съм медицинска сестра. И се гордея с това. И ми е 
лесно. Защото ме научиха:родителите, по свой си 
начин, че семейството е важно; съпругът, че семейст-
вото е не само важно, но и красиво; децата (вече две),  

 
че животът е приключение, изкуство, преди-
звикателство; а всички заедно, че трябва любов. И аз 
я търся тази любов  навсякъде. И я намирам нався-
къде, защото любов според мен е да се грижиш и да 
даваш. Да даваш усмивка - дори когато ти се плаче, 
нежност—когато са били груби с теб, рамо - ако ня-
кой иска да поплаче на него, спокойствие - дори ко-
гато го нямаш. И сега ще попитате: Това какво общо 
има с темата? 
 
И вече сериозно. Да си медицинска сестра в детска 
ясла е ежедневна, отговорна среща с уморени, не-
доспали, угрижени родители и техните винаги тър-
сещи, емоционални, плахи или не, пълни с енергия, 
различни по възраст, възпитание и личностни качес-
тва деца, които очакват среща с феята от приказки-
те. Ако беше само да се срещнеш – лесно, но тази 
среща трябва да прерасне в дълготрайно взаимо-
действие, уважение и взаимно доверие. И ако среща-
та е само между мен и един от родителите – добре, 
обаче тук се намесва цяла плетеница от отношения, 
включващи: един или няколко колеги медицински 
специалисти, детегледачки, педагог, директор, гот-
вач, перач и цяло съзвездие роднини, плюс евенту-
ално детегледачка. Да не забравяме изискванията за 
противопожарна безопасност, и на РЗИ, и етичните 
норми на БАПЗГ, регулиращи колегиалните взаи-
моотношения. Всички те строго и редовно съблюда-
ват за спазването на купища правила и изисквания. 
Сигурна съм, че пропускам някой. Добавям към ця-
лостната картина и задълженията от педагогически 
характер, заложени като медицински знания, допъл-
вани и разширявани ежедневно, нерядко и в домаш-
ни условия. И това само строго професионално. А 
като прибавим и родителите – шарени и многооб-
разни, с купищата си изисквания, убеждения и ниво 
на морал, етика и възпитание, които проявяват воля-
та си да бъдат коректив на всичко, макар не винаги 
да са компетентни и обосновани. 
 
Някой ще каже: "Чакай, нали работиш с деца?" Ще 
отговоря: "Старая се да намеря време за това!". Това - в 
кръга на шегата. А иначе, основното изречение от 
длъжностната ми характеристика: „Правилна орга-
низация на трудовата дисциплина, с цел обслужва-
не и полагане на грижи по отглеждане, опазване 
здравето на децата и провеждане на заниманията в 
детска ясла" се превръща в сложна, многостепенна,  
отговорна и нелека задача, която в много отноше-
ния е подвластна на проблемите на цялото общест-
во в България и дори в по-глобален мащаб. Поглед-
нато от този ъгъл, дори и най-естественият режимен  
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момент, какъвто е храненето на едно дете например, 
изисква умението да прилагаш на практика цяла 
палитра от психологически умения. А детето не е 
само едно. Понякога са двадесет… 
 
Изхождайки от своят скромен опит, мога да заявя 
отговорно,че предизвикателствата, на които съм би-
ла подложена по отношение на тънкостите в детска-
та психология и то почти ежедневно, биха затрудни-
ли дори титулувани психолози, които разглеждат 
детето в повечето случаи като индивидуалист, пос-
тавен в определена среда. Похватите и съветите, за-
ложени като основа за възпитание в дебелите книги, 
са с пожелателен и общ характер и трудно се прила-
гат на практика в конкретна ситуация. Защото, кога-
то етичната норма е една и съща за два отделни ин-
дивида, но сблъсква с техните лични интереси и 
норми за поведение, е много трудно да бъдат поста-
вени правилните основи за възпитание. В детайли 
погледнато, това за мен означава, че с правомощия-
та и задълженията, делегирани ми от моята длъж-
ностна характеристика на медицинска сестра в детс-
ка ясла, върху мен се стоварва нелеката задача да 
съм основоположник на нормалните и етични взаи-
моотношения на тези крехки и чисти същества – 
децата. Какво излиза: че отговорностите ми са ог-
ромни! Това е моето предизвикателство. И явно под-
съзнателно винаги е било. 
 
Може би е логично да завърша с послание. И тъй 
като все още не съм наясно към кого да е адресира-
но, ще се обърна поетапно към различни общности.  
Ако моите думи ще послужат за мотивация на бъде-
щи кандидати за длъжността медицинска сестра в 
детска ясла, ще кажа, че това е професия, изискваща 
много, но и даваща много. Ежедневните усилия и 
грижа дават резултат мигновено Даваш добро - по-
лучаваш добро и обратно! Моралното удовлетворе-
ние е неизмеримо с материални облаги. Освен това 
институцията „Детска ясла" е една от малкото, пра-
вилно структурирана и запазена във времето, ста-
билно действаща, социална придобивка на българс-
кото общество. Тя интегрира в себе си успешно ме-
дицина, психология и педагогика и отговаря адек-
ватно на социалните изисквания на българската 
майка и семейство за пълноценна грижа за децата. 
Тук е моментът да оборя твърденията на колеги и 
други, че това е немедицинска специалност. Най-
широко възприетото определение за здравето на 
Световната здравна организация е: „Здравето е със-
тояние на пълно физическо, психическо и социално благо-
получие, а не само липсата на болест", а за обществе- 

 
ното здраве : „организирана дейност на обществото 
за промоция, защита, подобряване и, когато е необ-
ходимо, възстановяване на здравето на     индивидите, 
на отделни групи или на цялото общество". Ако до-
бавим и ролята на стреса, като един от основните 
фактори за отключване на почти всички заболява-
ния, ще излезе, че поставянето на стабилни основи 
при отглеждането и възпитанието на малкото дете 
играе водеща роля за по-нататъшното пълноценно 
развитие на зрелия индивид. 
 
Ако трябва да се обърна към моите колеги, ще кажа: 
взаимната подкрепа е жизнено важна! Не е задължи-
телно да вървим ръка за ръка, но е задължително да 
гледаме в правилната посока! Градивната конкурен-
ция би могла да бъде стимул за бъдещи успехи. 
 
Ако трябва да се обърна към моите деца, ще кажа: 
благодарение на знанията и възможностите получе-
ни в процеса на работа и обучение в детска ясла, 
отгледах прекрасни деца и достойни българи! И 
още... искам да им се извиня, защото моето трудово 
възнаграждение в годините неведнъж ни е поставя-
ло на ръба на оцеляването! 
 
Да работиш в детска ясла в България е сериозно пре-
дизвикателство... но аз ще се справя! Просто ще ка-
жа: аз не съм различна, обикновена съм, но ме е гри-
жа! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

   НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ 
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"Медицинските сестри намаляват всеки ден. През годи-
ните бяха направени груби грешки, които рефлектираха 
върху съсловието. От 20 години предупреждаваме какво 
ще стане, ако не се вземат мерки. В крайна сметка от  
55 000 медицинските сестри през 1993 г. днес те наброя-
ват 25 715, от които 3500 са в пенсионна възраст", 
алармира за пореден път председателят на БАПЗГ 
Милка Василева по време на обществена дискусия, 
организирана от националния омбудсман Мая Ма-
нолова. Форумът се проведе на 23.05.2018 г. в конфе-
рентната зала на институцията. 
 
"Медицински сестри не искат да работят за минимална 
работна заплата от 510 лева, затова продължават да 
заминават в чужбина. Там са далеч по-добре платени, 
трудът им е ценен и се радват на голямо уважение", из-
тъкна Милка Василева и допълни, че България е 
единствената страна в ЕС, в която лекарите са пове-
че от медицинските сестри. Затова са нужни спешни 
мерки за спасяване на съсловието, които могат да се 
случат с политически  консенсус и приемане на На-
ционална стратегия за специалистите по здравни  
 

 

грижи.  
Председателят на БАПЗГ 
припомни, че още при старта 
на здравната реформа у нас 
са унищожени патронажните 
сестрински и акушерски гри-
жи, които би трябвало да се 
възстановят, защото общест-
вото има нужда от тях. Милка 
Василева обясни, че същест-
вува законодателна база за 
създаването на Интегрирани 
центрове за социални и 
здравни услуги, но не е оси-
гурено финансиране за тях- 

 ната дейност и на практика    
те не могат да работят.  

 
"Груба      грешка беше и премахването на женските и 
детските консултации", изтъкна още Милка Василе-
ва. Тя подчерта, че системата се крепи на факта, че 
медицинските сестри работят на две и повече места. 
"При това натоварване няма как да се спазва Кодексът на 
труда. Това е обществена тайна, но нищо не се прави, 
защото в противен случай системата ще рухне", обяс-
ни председателят на БАПЗГ и предупреди: 
"Здравеопазването е част от националната сигурност и 
ако не се вземат мерки, когато лекарите оперират няма 
да има кой да се грижи за пациентите! Ако не се вземат 
спешни мерки за спасяване на съсловието отказваме да 
носим вина за това, че българските граждани не получа-
ват качествени здравни грижи." 
 
"От 20 години говорим едно и също. 20 министри се сме-
ниха и нищо не се е променило", изтъкна от своя страна 
проф. Станка Маркова, почетен председател на 
БАПЗГ и главен редактор на сп. "Здравни грижи".  
Тя изказа несъгласието си, че лечебните заведения у 
нас са регистрирани като търговски дружества, а в 
същото време трудът на медиците все още не е ос-
тойностен.  

   
                     
 

Председателят на БАПЗГ Милка Василева  
по време на дискусия при националния омбудсман: 

НУЖНО Е ДА СЕ ПРИЕМЕ НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ  
ЗА СПАСЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ  
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Председателят на Българския лекарски съюз д-р Вен-
цислав Грозев настоя за остойностяване на медицин-
ския труд, електронизация на търговете за лекарства 
и медицински изделия и въвеждане на електронна 
здравна карта, преработване на медицинските стан-
дарти на Националната здравна карта, която трябва 
да се съгласува със съсловните организации.  
Зам.-председателят на БЛС д-р Галинка Павлова 
настоя НЗОК да увеличи бюджета за първичната и 
специализираната извънболнична помощ, а държа-
вата да отделя 6% от БВП за здравеопазване. Д-р 
Павлова алармира, че 80% от лечебните заведения в 
СИМП имат неразплатени задължения, а едва в 4% 
от тях се осъществяват амбулаторни дейности, които 
иначе се извършват в болниците. 
За по-добро финансиране на медицинските дейнос-
ти и реформиране на системата се обяви и предсе-
дателят на Националното сдружение на общопрак-
тикуващите лекари доц. д-р Любомир Киров. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Националният омбудсман Мая Манолова изтъкна, 
че са се увеличили жалбите на гражданите от проб-
леми в здравеопазната система. Тя призова държава-
та да субсидира не само болниците в Ловеч и Враца, 
но и другите болници  в тежко финансово положе-
ние. Обмудсманът настоява НЗОК да заплати на ле-
чебните заведения извършената надлимитна меди-
цинска дейност в размер на 150 млн. лв., както и да 
отпаднат лимитите на НЗОК. За да се случи това 
обаче е нужно системата да се реформира. В проти-
вен случай няма да има ефект от новата методика за 
финансирането на лечебните заведения, изготвена  
от МЗ.  

 

 
 

"Ще обобщя с моите сътрудници всички предложения и 
ще ги представя в Министерство на здравеопазването",  
обясни Мая Манолова. 
В дискусията участие взеха председателят на Коми-
сията по здравеопазването в 44-то Народно събрание 
д-р Даниела Дариткова и членове на комисията, 
зам.-здравните министри Жени Начева и д-р Бойко 
Пенков, подуправителят на НЗОК Йорданка Пенко-
ва, директорът на Националния център по общест-
вено здраве и анализи д-р Христо Хинков, директо-
ри на болници, представители на сдружения на бол-
ници и на пациентски организации. 

 
 
 

Парламентарният секретар на БАПЗГ 
Мария Балевска, председателят на На-
ционалния съвет по качество на БАПЗГ 
Петя Недкова и председателят на 
БАПЗГ Милка Василева (от ляво на-
дясно) малко преди началото на диску-
сията.   

 
 

"Две медицински сестри, които получават запла-
ти близки до минималната  работна заплата за 
страната подадоха заявление за напускане. Трета 
сестра от същото отделение също предупреди, че 
ще напусне работа. Така в звеното ще остане само 
една сестра, което ще доведе до затваряне на нев-
рологичното отделение", изрази притеснението 
си д-р Женя Караилиева, управител на МБАЛ - 
Поморие. Тя сподели, че лекар с две специалности, 
който получава 730 лева месечно, също има 
намерение да напусне работа.  
 

"Имам желание да задържа тези специалисти, но 
болницата работи с лимити и нямам никаква 
възможност да им увелича заплатите", обясни д-р 
Караилиева. Пред медии тя уточни, че НЗОК не е 
платила близо 90 000 лв. за извършена надлимит-
на дейност. 
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От 24 до 26 май 2018 г. в Правец се проведе XII 
Национален конгрес по урология, организиран 
от Българското урологично дружество. Това е 
най-голямото събитие в областта на урология-
та, което ежегодно събира на едно място стоти-
ци специалисти от цялата страна и дава въз-
можност за обмяна на професионален опит.  
 

По време на форума бяха демонстрирани най-
новите методи за диагностика и лечение на 
урологични заболявания. Бяха представени но-
вости в лапароскопските и роботизирани опе-
рации в урологията със специални демостра-
ции на живо. Заедно с научните лекции се про-
ведоха и  практически сесии. 
 

В рамките на конгреса се проведе и Втората сес-
тринска сесия. За първи път бе представен  
тристепенен доклад за един клиничен случай  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

на пациент с отливъчен конкремент в бъбре-
ка. За първи път на сестринската сесия присъс-
тваха и колеги с доклад от друга специалност, 
така че сестринските грижи за пациенти с уро-
логична патология бяха представени екипно. 
Професионалистите по здравни грижи участ-
ваха с 16 доклада, разпределени в две пленар-
ни сесии. Те участваха и в една практическа 
сесия.  
 

Втората сестринска сесия в рамките на XII На-
ционален конгрес по урология показа високо 
развитие на научното знание в общите и спе-
циализирани здравни грижи. 
 
 
 
 

 
 
 

Магдалена Нинова, 
Главна сестра на УМБАЛ "Александровска": 

СПЕЦИАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ ДЕМОНСТРИРАХА  
ВИСОКО НАУЧНО ЗНАНИЕ В РАМКИТЕ НА XII НАЦИОНАЛЕН  

КОНГРЕС ПО УРОЛОГИЯ 
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НАГРАДЕНИ: 
 

   Доклад с най-актуална тема: 
Медицинска сестра Петя Радева - „Връзка между анорексия, хронична бъбречна недостатъчност и бъбречна транс-

плантация” – УМБАЛ „Александровска” ЕАД 
 
   Доклад с най-добра презентация: 
Медицинска сестра Бояна Соколчева  - „Повишаване на здравната култура и качество на живот при пациенти с 

инконтиненция”и Гл.м.с. Магдалена Нинова с „Научноизследователската дейност в здравните грижи – предизвика-
телство и методология” 

 
   За дебют с доклад: 
Грозданка Симеонова и Валентина Иларионова - „Хранене при пациент с трансплантиран бъбрек”. 
Медицинска сестра Ваня Иванова - „Първата в България трансплантация на сърце и бъбрек – представяне на кли-

ничен случай” 
 
   За доклад за новаторство и добра практика в здравните грижи: 
Медицински сестри Дора Василева и Весела Радева, старша мед. сестра  Милка Панайотова - „Звено за самостоя-

телна сестринска грижа. Възможно ли е? – ДКЦ „Чайка”, гр. Варна 
 
   За доклад от друга специалност: 
Старши рентгенови лаборанти Цветанка Митова, Николай Петков и Иван Ценков -  „Ролята на професионалис-

тите по здравни грижи при пациенти с карцином на простата, лекувани с Радий 223 в България. Хибридните образ-
ни методи PET/CT и SPECT/CT за оценка на ефекта от терапията” 

Главна акушерка Райна Бояджиева -  „Статични заболявания на женските полови органи” 
 
   Специални награди: 
Доц. д-р М. Георгиев, дм - грамота и статуетка за забележителен принос в развитието на научноизследователската 

дейност в урологичните здравни грижи, както и като основател на Първата сестринска сесия на урологичен конгрес 
 
Доц. д-р Костадин Ангелов, дм - грамота за подкрепа на кариерното и професионално развитие на професиона-

листите по здравни грижи получи Изпълнителния директор на УМБАЛ „Александровска” ЕАД 
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Всяка година кампанията на Световната здравна ор-
ганизация "SAVE LIVES: Clean Your Hands" – 
"СПАСИ ЖИВОТ - Почисти ръцете си" има за цел да 
поддържа в глобален план, значението на хигиената 
на ръцете в областта на здравеопазването и да обе-
дини медицинския персонал в подкрепа на подоб-
ряване хигиената на ръцете в световен мащаб. 
СЗО призова всички медицински работници, лечеб-
ни заведения и организации по света да разгърнат 
кампания за подобряване хигиената на ръцете на 
мястото на медицински грижи, с оглед ограничава-
не на инфекциите, свързани с медицинското обс-
лужване. 
 
МБАЛ „Тракия“ ЕООД - Стара За-
гора по традиция показа своята 
подкрепа и съпричастност към 
проблема като се включи за 
четвърта поредна година в глобал-
ната кампания.  
Основен фокус на тазгодишната 
кампания бе предотвратяване на 
сепсиса, свързан със здравните гри-
жи, чрез действия за хигиена на 
ръцете и превенция и контрол на 
инфекциите. 
Пациентите са в риск от развитие на 
инфекции, свързани с медицинско-
то обслужване като сепсис, инфек-
ции на хирургичното място, инфек- 

 
ции, свързани с инвазивни устройства, катетър-
свързани инфекции, пневмония, постантибио-
тична диария и др. Въпреки напредъка на съвре-
менната наука и технологии, превенцията на ин-
фекциите, свързани с медицинското обслужване е 
все още на критично ниво в целия свят. Те могат 
да бъдат избегнати и да се намали тежестта им 
върху здравната система. 
Сепсисът засяга повече от 30 милиона пациенти 
всяка година по света. На седемдесетата Световна 
здравна асамблея през май 2017 г. държавите-
членки приеха резолюция за подобряване на про-
филактиката, диагностиката и лечението на сеп-
сис. 

 
 
 

Ефективната хигиена на ръцете е част от осигурява-
нето на безопасни медицински грижи за всеки паци-
ент и играе ключова роля в предотвратяването на 
сепсиса като вътреболнична инфекция. 
За да се чуе нашият глас в подкрепа на кампанията 
на 5 май 2018 г.  ние организираме презентации за 
повишаване осведомеността за важността на пробле-
ма с участието на медицинските специалисти от 
Болница „Тракия“ - Стара Загора и подкрепата на 
РЗИ - Стара Загора, Медицинския факултет на Тра-
кийски университет - Стара Загора и фирма BBraun.  
 

 
 

ЗА ЧЕТВЪРТА ГОДИНА БОЛНИЦА "ТРАКИЯ" СЕ ВКЛЮЧИ  
В ГЛОБАЛНАТА КАМПАНИЯ ЗА ЧИСТИ РЪЦЕ   
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Мисия „Подари усмивка“ е кампания на „Орбит“, коя-
то има за цел да рекламира не само качествени продук-
ти, но и да се грижи за по-здравословния живот на хора-
та и по-точно на най-уязвимите сред тях – децата.  
По покана от Директора на училището на 03.05.2018 г. 
представители на тази образователна програма госту-
ваха в III-то ОУ „Д-р Петър Берон“ гр. Монтана и пода-
риха на учениците от първи до четвърти клас много 
приятни моменти с образователни игри и начини за 
опазване здравето на зъбите, обучителни материали и 
подарък с четка и дъвки “Орбит“. 
Децата бяха информирани как правилно да се грижат за 
своите зъби, така че да поддържат здрава и блестяща 
усмивка. Образователната и забавна игрова част включ-
ваше разпознаването от малчуганите на полезните и 
вредните храни. Децата получиха полезна информация 
за начините да се пазят от микробите. Те отговаряха 
на въпросите колко  зъби има човек, и колко кучето, как 
се казва храната останала по зъбките, колко често 
трябва да се сменя четката и колко паста трябва да 
слагат върху нея-колкото грахово зрънце.  
Орбит Зъбомобил ще посети 20 града в страната и на-
шите деца са истински щастливци, че са част от тази 
обиколка. Няма нищо по-хубаво от усмихнатото детско 
личице. Пътят към здравата и сияйна детска усмивка 
несъмнено преминава през добрата дентална хигиена 
още от най-ранна възраст. 

 
Здравното образование е фундаментът на доброто 
детско здраве. Затова в III-то ОУ „Д-р Петър Берон“ 
- гр. Монтана тези занимания са приоритетни за 
ръководството на училището. От началото на учеб-
ната година медицинският фелдшер Маргарита 
Младенова е представила пред учениците от I до 
VII клас презентации и беседи по различни теми, 
касаещи здравето и здравословния начин на живот 
на децата: 
 
„Основни правила за лична хигиена на ученика“ 
„Дентална хигиена“ 
„Да се храним здравословно“ 
„Енергийните напитки - за и против“   
„Как да растем здрави и силни“ 
„Зависимости - видове и как да се предпазим“ 
„Пубертетът - игра на хормоните“ 
„Гръбначни изкривявания- как да се предпазим“ 
 
 

 
    

Маргарита Младенова, 
Медицински фелдшер в III ОУ “Д-р Петър Берон“ - гр. Монтана  

и член на УС на БАПЗГ: 
КАМПАНИЯ ЗА ЗДРАВИ ЗЪБИ БЕ ПОРЕДНИЯТ  

УРОК ПО ЗДРАВЕ ЗА НАШИТЕ УЧЕНИЦИ 
                 

 УЧИЛИЩНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 

                 
                                     БР ОЙ 5            ГОДИНА 9                2018 г.               БАПЗ Г            
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Часовете по здравно образование минават 
неусетно, изпълнени с много въпроси зада-
вани от децата, на които медицинския спе-
циалист отговаря и дискутира с тях: по 
колко пъти и какво количество храна тряб-
ва да се яде, кои са вредите от алкохола, 
защо децата посягат към алкохола и какви 
са последиците от продължителната му 
употреба, вредни ли са тютюнопушенето и 
цигарения дим, защо децата, които спор-
туват по-рядко боледуват, може ли да се 
разболеем от мръсни ръце, по колко часа 
трябва да спи детето, какво количество  
вода трябва се пие на ден и т. н. 
Към училището има сформиран санита-
рен пост, който участва в различни мероп-
риятия и представя училището в различни 
градски и общински състезания по безо-
пасност на движението. 
 
 

 УЧИЛИЩНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 

                 
                                     БР ОЙ 5            ГОДИНА 9                2018 г.               БАПЗ Г            
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          Мероприятие на санитарния пост в  училището    

 
 

    АнтиСПИН кампания на  учениците от санитарния пост  
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 УЧИЛИЩНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 

                 
                                     БР ОЙ 5            ГОДИНА 9                2018 г.               БАПЗ Г            
 
  БРОЙ 12               ГОДИНА  7                2016  г.               БАПЗ Г           

 

 

 
 

 Фелдшер Маргарита Младенова по вре-
ме на здравна беседа при първокласни-
ците. 

 
 

Зелено училище в Троянския балкан. 
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 УЧИЛИЩНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 
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По време на презентация за вредата от тютю-
нопушенето 
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"Ние знаем, че за да се случат положителните промени, 
които искаме, трябва да има нов модел на финансиране 
в здравеопазването, трябва да има и нов модел на здраве-
опазване". Това изтъква в интервю за Clinica.bg пред-
седателят на БАПЗГ Милка Василева и допълва: 
"След като чухме министър Ананиев и в парламента, и 
по време на заседанието на Висшия медицински съвет, се 
надяваме, че той скоро ще предложи нов модел на здрав-
ноосигурителна система. Вече видяхме новите стандар-
ти за финансиране на държавните лечебни заведения и 
това показва, че има желание да се подобрят нещата". 
Според нея обаче процесът на промяна е изключи-
телно бавен, тежък и тромав и се нуждае от изклю-
чително силна политическа подкрепа, за да може 
нещо да се промени. Милка Василева споделя, че от 
БАПЗГ непрекъснато имат срещи със здравния ми-
нистър Кирил Ананиев, с председателя на здравна-
та комисия в парламента д-р Даниела Дариткова, с 
депутати от парламентарните групи.  
 
"Всички се прекланят пред труда на професиона-
листите по здравни грижи и твърдят, че ще напра-
вят необходимото за подобряване на социалния и 
професионален статус на нашето съсловие. За съжа-
ление обаче реалността е по-различна. А всъщност 
ние повече не можем да чакаме." 
 
Затова БАПЗГ ще проведе Национален протест на 
12-ти май в София, където съсловието отново ще 
постави на висок глас исканията си - стартова запла-
та равна на три минимални работни заплати за 
страната за всеки професионалист по здравни гри-
жи, диференцирано заплащане, по-добри условия 
на труд, промяна на наредбата за специализациите, 
възможности за продължаващо обучение и др.      
 
В интервюто Милка Василева изтъква, че не дости-
гат професионалисти за абсолютно всички специал-
ности от направление „Здравни грижи” - липсват 
акушерки, рентгенови и медицински лаборанти, 
фелдшери. По думите ѝ въпреки, че вече се обуча-
ват лекарски асистенти  не е намерено мястото, къ-
дето ще бъде тяхната професионална реализация.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

"Такива кадри са нужни за системата на спешната по-
мощ, за училищното здравеопазване, в затворите, в 
работническите колективи, в минната промишленост 
и т. н.", уточнява председателят на БАПЗГ. 
 
Милка Василева коментира и защо  медиците стра-
дат често от синдрома на професионалното изпе-
пеляване: "В процеса на всички реформи, които бяха 
основно върху гърба на професионалистите по здравни 
грижи, хората бяха принудени да работят на няколко 
места, за да получават сравнително прилично заплаща-
не. И когато работят за трима, а получават за един, се 
появява и Синдромът на професионално изпепеляване. 
От претоварване медиците не могат да запазят здра-
вето си, нямат нужната регламентирана почивка, на-
рушава се Кодекса на труда. Но всъщност благодарение 
на това, че медицинските сестри, акушерките и оста-
налите колеги работят на 2-3 места, системата про-
дължава да функционира." 
 

 
Публикувано на 3.05.2018 г. 

 

   
                     

ZDRAVE.NET 
 

Председателят на БАПЗГ Милка Василева: 
ПОВЕЧЕ НЕ МОЖЕМ ДА ЧАКАМЕ! 
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Над 3000 специалисти по здравни грижи ще излязат 
на протест в столицата на Международния ден на 
сестринството – 12-ти май. На площад 
"Независимост" ще се съберат медицински сестри, 
акушерки, фелдшери, лаборанти и рехабилитатори 
от цялата страна. Организатор е Българската асоци-
ация на професионалистите по здравни грижи 
(БАПЗГ), подкрепа са заявили от КНСБ и пациентс-
ки организации. Основните проблеми пред съсло-
вието са недостигът на кадри, ниските заплати, не-
достатъчните възможности за продължаващо обуче-
ние и кариерно развитие.  
Представители на БАПЗГ проведоха неформална 
среща със здравния министър Кирил Ананиев вче-
ра следобед – последна преди протеста.   
"Правят се малки стъпки в правилната посока. Но 
имайки пред вид, че съсловието се стопява и поради от-
рицателната демографска статистика, и поради това 
че млади хора напускат страната, ние искаме да видим 
по-бързи стъпни по основните ни искания , които залег-
наха в декларация", заяви пред Радио "София" пред-
седателят на асоциацията Милка Василева. Тя обяс-
ни, че БАПЗГ настоява за по-висока стартова запла-
та, която би мотивирала младите хора да избират 
тези професии и да работят в България. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Милка Василева подчер-

та, че Асоциацията има претенции към работодате-
лите, защото разпределението на средствата във 
всяко едно лечебно заведение се извършва по вът-
решни правила, утвърдени от работодателите.  
"Получаваме сигнали от наши колеги, че на много 
места тези правила не се спазват и се допуска неп-
равилно разпределение на средствата", изтъкна 
председателят на БАПЗГ.  
"Разговаряхме с министър Ананиев за участието на 
държавата в продължаващото обучение и кариерното 
развитие на професионалистите по здравни грижи. Ми-
нистърът и неговият екип демонстрираха положител-
но отношение по тази тема и увериха, че ще бъдат нап-
равени усилия в тази посока", каза още в ефира на 
Радио “София” Милка Василева и допълни, че в 
момента специалистите се обучават със свои средст-
ва или средства на съсловната организация като 
често им се налага да ползват от годишния си от-
пуск, за да участват в различни здравни форуми.  
"Поддържането на високо професионално ниво е абсо-
лютно необходимо, за да се осъществяват качествени 
здравни грижи", подчерта Милка Василева и допъл-
ни: "Ние не поставяме политически искания и не иска-
ме оставки. Искаме хората, от които зависят нашите 
искания, да си свършат работата. "  

   
                    БНР, Радио "София": 

В Международния ден на сестринството - 12 май 
НА ПРОТЕСТ ИЗЛИЗАТ ХИЛЯДИ МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ, 

АКУШЕРКИ, ЛАБОРАНТИ И РЕХАБИЛИТАТОРИ 
                  

 



84  

ЗДРАВНИ ГРИЖИ, брой 5/2018 

   МЕДИИТЕ ЗА НАС 

                 
                                     БР ОЙ 5            ГОДИНА 9                2018 г.                БАПЗ Г           
 

 

       

 
Председателят на БАПЗГ изтъкна, че у нас няма 
болница, в която да няма недостиг на медицински 
сестри. Милка Василева обясни, че има директори, 
които правят всичко възможно и успяват да се спра-
вят с тежката ситуация. На други места, като Ловеч, 
Враца, Стара Загора, нещата не стоят по същия на-
чин и хората напускат работа. В разговори с ръко-
водителите на лечебни заведения на преден план 
излизал проблемът с недофинансирането на здра-
веопазването, което води и до кадрови проблеми 
поради невъзможността да предложат по-високи 
заплати. Милка Василева изтъкна още, че протестът 
цели да обърне внимание, че е нужно да се увеличи 
финансирането за здраве в бюджета за  2019 г.  и в 
по-дългосрочен план.  
 
От министерството съобщиха, че още през януари е 
поет ангажимент ведомството да разработи вътреш-
ни правила за формиране на работните заплати, 
които вече са факт. Те ще  бъдат препоръчани на 
лечебните заведения за болнична помощ като част 
от мерките на единния финансов стандарт за уп-
равление на болниците с над 50% държавно учас-
тие, посочи здравният министър.  
 
От началото на годината до момента 386 медицинс-
ки сестри са напуснали страната и работят в чужби-
на, каза Василева. А специалността годишно завър-
шват около 500 души. У нас работят около 25 хиля-
ди сестри, според доклад на Европейската комисия 
те са два пъти по-малко от необходимото. 
 
"Нужни са още 30 000 сестри, което ще даде възмож-
ност на медицинските екипи да работят така, че да 
бъдат изпълнени медицинските дейности и здравните 
грижи, съгласно медицинските стандарти", изтъкна 
Милка Василева. Тя отбеляза и това, че въпреки, че 
БАПЗГ не е страна по договарянето нито на Нацио-
налния рамков договор с НЗОК, нито на Колектив-
ния трудов договор, Асоциацията прави всичко въз-
можно да отстоява интересите на съсловието чрез 
участието на свои експерти в различни работни 
групи.  
 
Председателят на БАПЗГ смята, че за да се случат 
положителни промени в системата е нужна промя-
на на мисленето - и на професионалистите по 
здравни грижи, и на лекарското съсловие, и на ра-
ботодателите. "Трябва да свикнем, че има правила, кои-
то трябва да бъдат спазвани. Не може една професия да  

 
бъде пренебрегвана заради друга професия. Както ние 
винаги казваме, професионалистите по здравни грижи са 
ключовият фактор в здравеопазването, защото сме най-
голямото съсловие и ако изчезнем, системата ще фали-
ра", каза в заключение Милка Василева.     

       

Излъчено на 10.05.2018 г. 
 

Здравният портал Zdrave.net: 
КАТАСТРОФАТА С БРОЯ НА  

МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ ВЕЧЕ Е ФАКТ 
 

Медицинските сестри у нас непрестанно намаляват и ако не 
се вземат мерки, положението ще стане катастрофално – за 
това от години предупреждава Българската асоциация на про-
фесионалистите по здравни грижи, а през последните години – 
и Българският лекарски съюз, и болнични директори. Както се 
вижда от новата Национална здравна карта обаче, катастро-
фата вече е факт. 
 
Според документа за извънболничната помощ в страната 
(общо ПИМП и СИМП) са нужни 11 977 медицински сестри. 
Същият документ показва, че общият им брой е 6765. Единст-
вената област в страната, която разполага с повече медицинс-
ки сестри от необходимото, очаквано е столицата. София 
може да се похвали с работещи в извънболничната помощ общо 
2529 медицински сестри, при отчетени нужди от 2383. 
Ако следваме познатия израз „София не е България“ и изклю-
чим тази област от сметките, общата картина става още 
по-страшна: в извънболничната помощ работят едва 4236 
медицински сестри при нужда от 9594. 
 
На практика няма област в страната, в която броят на меди-
цинските сестри да е дори близък до нужния, а на места разли-
ката между налични и необходими кадри е около и над три 
пъти. Така например област Силистра разполага с едва 65 ме-
дицински сестри в извъболничната помощ при нужни 202; 
Кърджали – с 98 при нужни 272; Кюстендил – с 61 при нужни 
222; Ловеч – със 70 при нужни 233, Ямбол – със 75 при нужни 
220, Монтана – с 90 при нужни 242 и т.н. Дори във втория по 
големина град у нас Пловдив медицинските сестри са над два 
пъти по-малко от необходимите: при нужни 1209 в извънбол-
ничната помощ в града работят 573 медицински сестри. 
В добавка, отдавна е известно, че работата, доколкото изобщо 
е възможна, се крепи на практика на медицински сестри в пен-
сионна възраст, които продължават да работят – такива са 
около 20% от сестрите у нас. Немалък е и процентът на сест-
рите, които са близко до тази възраст. 
 
Всичко това сочи, че ако в близко бъдеще няма сериозна промя-
на в политиката спрямо тези кадри, здравната ни система ще 
спре да работи не заради лоша квалификация на специалисти-
те ни или заради липса на качествена апаратура, а заради то-
тално обезкървяване откъм кадри. И не е случаен фактът, че 
утре, в деня на професионалния си празник, медицинските 
сестри няма да празнуват, а ще протестират. 

 

Публикувано на 11.05.2018 г. 
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В Международния ден на сестринството, специалис-
тите по здравни грижи излязоха на протест пред 
Министерския съвет с искане за по-достойно запла-
щане. В протеста се включиха медицински сестри, 
акушерки, фелдшери, лаборанти и рехабилитатори 
от цялата страна.   

Цветелина Георгиева, медицинска сестра:  
- Ние сме от провинцията и предполагам, че нашите 
заплати са много по-ниски отколкото заплатите на ко-
легите в София. Ние искаме да станат еднакви както 
тук, така и в цяла България. Работя в Белодробната 
болница в Русе и на второ място работя. Много е труд-
но, но няма как.Ние сме тук, за да настояваме да ни вдиг-
нат заплатите и нашият труд да бъде достойно оценен.  
 
Вместо сегашното си средно възнаграждение от 700 
лева специалистите по здравни грижи поискаха зап-
лата от 1500 лева.   
 
Емилия Рибарова, лаборант: 
- Продължавам да работя точно след 50 години стаж. 
Моята пенсия в момента е 258 лева и 86 стотинки.... 
  
Някои дойдоха на протеста с куфар, не защото ид-
ват от други градове в страната. Репортерът към 
протестираща: 
- Къде отивате? 
- Където има работа. Навън из Европа.    
 
Мария Димитрова, акушерка: 
- Вижте ни на каква възраст сме! Кой ще посрещне Ваше-
то дете в детската градин?! 
 
90% от медицинските сестри в детските ясли в Со-
фия са в предпенсионна възраст.  
 
Стойка Димова, директор  
на 56-та Детска ясла "Калина": 
- По-млади сестри не са идвали при нас. Имаше случай, 
когато търсехме медицинска сестра - беше дошла колеж-
ка на 71 години.  
 
У нас не достигат 30 000 медицински сестри. В кли-
никата по кардиология на ИСУЛ работят 7 от нуж-
ните 14.  
 
 

 

Екатерина Александрова, старша сестра  
на Клиниката по кардиология в ИСУЛ: 
- Това означава, че работи една сестра, която обслужва 
10 болни. по стандарт в Интензивно отделение трябва  

да има минимум от 3 до 5 медицински сестри.  
 
Възможно ли е исканото увеличение на заплатите? 
Здравният министър Кирил Ананиев обясни, че това 
не зависи от него: "Ниските заплати до голяма степен 
зависят от разпределението на приходите, които 
получават болниците и съответно стимулирането и 
заплащането на труда на лекарите и сестрите - там 
има някакъв проблем, обаче не е на министъра на 
здравеопазването".  
 
Министърът обеща, че диалогът с Асоциацията на профе-
сионалистите по здравни грижи ще продължи. А 80% т тях 
продължават да работят на две и повече места, за да се из-
държат. 
 
"Правителството няма отношение към заплащането на 
медицинските сестри", коментира пред журналисти 
премиерът Бойко Борисов. Той участва в регионална 
политическа академия в Стара Загора. Министър- 
председателят подчерта, че средствата се отпускат от 
здравното министерство и съответно от там - на вся-
ка болница. Според него проблемът със заплащането 
на медицинските сестри трябва да се решава от ръ-
ководствата на здравните заведения.  
 
Премиерът Бойко Борисов: 
"За първи път от много време се вдигнаха лимитите. 
Така, че шефовете на болници да си ги отрегулират. Бли-
зо 5 милиарда лева отиват за здравеопазване. Да напра-
вят така, че да се разпределят справедливо. С цялото ми 
уважение, не може всеки, който иска пари, да дойде под 
прозорците. Не е правилно така, ще счупим държавата 
накрая... Болниците получават пари от Министерство 
на здравеопазването, а по клинични пътеки - от здравна-
та каса. Огромни пари - да седнат и да се разберат."   
 
Милка Василева, председател на БАПЗГ:  
Липсват около 30 000 медицински сестри. Съгласно 
Европейския доклад и Професионалния регистър на 
БАПЗГ, в момента българската здравна система раз-
полага с по-малко от половината от критично необ-
ходимия брой медицински специалисти.  

 

Излъчено на 12.05.2018 г.  

   
                     

                 БНТ, "По света и у нас" - централна емисия: 
НАВРЪХ ПРОФЕСИОНАЛНИЯ СИ ПРАЗНИК  

СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ ПРОТЕСТИРАТ 
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„Днес протест-утре стачка”. Това гласи един от пла-
катите на протеста на специалистите по здравни 
грижи в София, предаде репортер на БГНЕС. Пло-
щад „Независимост” се изпълни с хората в бели 
престилки от цялата страна, които излязоха на про-
тест за достойни заплати на връх Международния 
ден на сестринството – 12 май. „Искаме реформа, но 
не на парче”, „Няма качествени здравни грижи без 
професионалисти”, „Искаме стабилност на здравео-
пазването и сигурност за гражданите”, гласяха още 
част от плакатите, които носеха те днес.  
 
Основните проблеми пред съсловието са недостигът 
на кадри, липсата на работещи млади специалисти в 
здравната система, ниските възнаграждения и лип-
сата на диференцирано заплащане, недостатъчните 
възможности за продължаващо обучение и кариер-
но развитие и др. В момента у нас работят около 25 
000 медицински сестри, а на системата са нужни още 
30 000. Акушерките наброяват 4000, а са необходими 
още толкова.  
 
Средната възраст на медицинските сестри е 53 г., а 
на акушерките 51 г. На протеста бе прочетена декла-
рация, която е адресирана до председателя на 
Здравната комисия в 44-то Народно събрание, ми-
нистър-председателя и министъра на здравеопазва-
нето. Сред протестиращите специалисти по здравни 
грижи са медицински сестри, акушерки, рехабили-
татори, фелдшери, медицински и рентгенови лабо-
ранти.  
 
„Не искаме да се стига до стачки, ние искаме да се 
грижим за пациентите. Нашето призвание и работа-
та ни е това, но в крайна сметка искаме да кажем на 
обществото, че повече така не можем да работим. 
Ние работим на две и на три места. По този начин 
ние поддържаме системата. Нашата средна възраст 
все повече нараства. Средната ни възраст е около 53 
години. 20% от работещите в системата са пенсионе-
ри, още 20% предстои да се пенсионират през 2022 г. 
Това означава, че в рамките на по-малко от 10 годи-
ни България ще има 60% от тези, които в момента  
 

 

 
работят. Ако нас ни няма, обаче, няма кой да се гри-
жи за пациентите. На практика няма да има здравео-
пазване. Ние сме елемент от националната сигур-
ност и затова трябва да ни чуят и да има политичес-
ко съгласие, за да може тези проблеми да се решат”, 
каза Петя Недкова, която е председател на Нацио-
налния съвет по качество към Българска асоциация 
на професионалистите по здравни грижи. Тя посо-
чи, че на протеста днес има над 3000 човека от цяла-
та страна. 
  

Публикувано на 12.05. 2018 г. 
 

   
                     
                  

Информационна агенция БГНЕС: 
 

Специалисти по здравни грижи: 
ДНЕС ПРОТЕСТ - УТРЕ СТАЧКА 
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Професионалистите по здравни грижи се очаква да 
протестират днес на професионалния си празник - 
Международния ден на сестринството. Така те ще 
изразят недоволството си от проблемите в системата, 
от ниските си заплати и недостига на кадри.  
У нас работят 25 000 сестри, а са нужни още 30 000.  
Акушерките са 4000, а са нужни още толкова. Специ-
алистите по здравни грижи настояват за по-добри 
условия на труд. Протестът ще бъде на площад 
"Независимост" и ще започне точно в 11:00 часа днес.   
 
Репортер от площада: 
- Днес на своя празник ще протестират специалистите 
по здравни грижи. Те определят себе си като изчезващ 
вид. Става въпрос за специалисти по здравни грижи - 
медицински сестри, акушерки, лаборанти, фелдшери... 
Много са те, въпреки, че би трябвало да са двойно повече. 
Съвсем скоро отделения на болници ще затварят врати 
заради липса на кадри, предупреждават те.  Не искат 
оставки, а здравният министър за изкара мандата си 
докрай. По предварителна информация на Асоциацията 
на този протест се очаква да дойдат в центъра на Со- 
фия повече от 3000 души. По-рано през седмицата ги   

 
 

чух да казват: "Няма ли ни нас - няма здравеопазване". 
Така, че ще следим този протест и исканията на про-
тестиращите.  
 
Когато говорим за заплати ще сравним началната 
заплата на медицинските сестри в България и в ня-
кои други държави. В България тази заплата е 284 
евро, в Румъния - 306 евро, в Чехия - 635 евро, в Гер-
мания - 2411 евро.  
 
Мариана Шиякова, председател на РК на БАПЗГ - 
гр. София: 
- Работим при критично ниско заплащане, липса на спе-
циалисти по здравни грижи и липса на елементарно ува-
жение към нашите професии.  
        
Репортер: 
- Средната възраст на професионалистите по здравни 
грижи надхвърля 50 години. 
 
Зинаида Николова, медицинска сестра в УМБАЛ 
“Александровска” и член на УС на РК на БАПЗГ - гр. 
София: 
- Младите колеги отиват в чужбина за по-добро запла-
щане.  
 
Въпреки трудностите, на които са подложени, меди-
цинските сестри не искат оставки.  
 
Красимира Димитрова, медицинска сестра в Очна 
клиника във Варна и член на УС на БАПЗГ:  
- Поздравявам колегите в Деня на сестринството. Да 
бъдат здрави, смели и устойчиви, за да продължим заедно 
напред. Имаме конкретни искания, затова сме се събрали 
представители от всички професии в направление 
"Здравни грижи". Настояваме за достойни заплати за 
висококвалифицирания ни труд, искаме  по-добри усло-
вия на труд, искаме държавата да гарантира възможнос-
ти за продължаващо обучение и кариерно развитие, да 
бъдат въведени квалификационни степени, базирани на 
съответните умения и със съответното заплащане. Ис-
каме да имаме уважението на обществото за нашия не-
лек труд и да привлечем млади хора в нашите професии. 

 
Излъчено на 12.05.2018 

   
                     
                  

NOVA TV, предаването "Събуди се": 
 

Професионалистите по здравни грижи: 
НЯМА ЛИ НИ НАС - НЯМА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 
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Медицинските сестри ще продължат с протестите 
си ако исканията им не бъдат чути. Това съобщи 
Райна Бояджиева, председател на Регионалната 
колегия на Българската асоциация на 
професионалистите по здравни грижи във Варна в 
студиото на сутрешния блок на телевизия „Черно 
море“ – „Утро в нашия град“, с водещ Иван Барбов. 
Тя призова управниците да погледнат на проблема 
не от гледна точка на постовете, които заемат, а да 
се поставят на мястото на пациента. „Не сме готови 
на компромиси. Доказахме, че можем да отстояваме 
исканията си. Дори за 15 минути ако медицинските 
сестри, акушерки и лаборанти не са по местата си, в 
здравната система ще настане хаос, без нашите услуги 
тя не може да функционира пълноценно. Ние работим в 
екип с лекарите, те не могат без нас, ние сме 
продължението на оздравителния процес“, коментира 
Райна Бояджиева. 
 
Около 3000 специалисти по здравни грижи излязоха 
на протест навръх професионалния си празник – 
12-ти  май. Основните им проблеми са ниското 
заплащане и недостигът на кадри. 
 
„Въпреки че след регистрирания преди няколко години 
бум на изтичане на кадри в чужбина, тази тенденция 
все повече намалява, проблемът продължава да е 
съществен. Това е една от причините медицинските 
сестри в България да са основно в пенсионна и 
предпенсионна възраст. Добре е да се знае, че в чужбина 
много малко колеги работят по компетенциите си или 
ако влязат в здравната система на съответната 
страна, те са на едно по-ниско ниво, а са образовани 
хора. Нужни са управленски, образователни и други 
мерки, за да се спре тенденцията с изтичане на кадри. 
На практика България е донор на високообразовани 
специалисти, защото нашите експерти са сред най-
търсените в Европа. Те заминават в търсене на по-
добри условия на труд“, допълни тя. 

 
„Групата от Варна беше избрала плакат с искане 
услугите ни да се финансират от здравната каса. Ако 
един здравноосигурен пациент поиска от нас извънбол- 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
нична услуга, тъй като създадохме самостоятелни звена 
за сестринска и акушерска грижа, той не може да се 
възползва от тази услуга по здравна каса, защото нямаме 
договор с НЗОК. Това противоречи с държавната 
политика за равен достъп до здравната грижа“, 
подчерта Райна Бояджиева. 
  
 Декларацията с исканията на медицински сестри, 
акушерски и лаборанти беше внесена в 
Министерството на здравеопазването. Настоява се за 
политическа сигурност и създаване на единен 
здравен стандарт, който да координира дейността 
им и да регулира броя на специалистите, който да е 
съобразен с нуждите на лечебните заведения, 
детските градини и ясли, както и домовете за 
възрастни хора, а не с броя на лекарите. 
Специалистите искат също да се създадат условия за 
кариерно развитие и за продължаващо обучение, 
което е задължително в сектора. 
 

Публикувано на 14.05.2018 г. 
 

   
                     
                  

Телевизия "Черно море": 
 

МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ ЩЕ ПРОДЪЛЖАТ С ПРОТЕСТИТЕ,  
АКО ИСКАНИЯТА ИМ НЕ БЪДАТ ЧУТИ 
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- Навръх професионалния си празник – 12 май, над 
3000 специалисти по здравни грижи излязохте на 
национален протест. Срещу какво протестирахте?  
 
- Повече не можем да работим така – на няколко 
места, за да оцеляваме. Без яснота за това колко 
медицински сестри, акушерки, фелдшери, 
рехабилитатори, медицински и рентгенови 
лаборанти трябва да има, за да се грижат безопасно 
за пациентите в болничните отделенията, за 
здравите хора, за децата в детските ясли, градини и 
училища, за младите майки и родители, за 
възрастните хора  и навсякъде, където полагаме 
висококвалифициран и нископлатен труд. Това 
срещу което най-много протестираме, е, че за 
годините на безкрайния ни преход загубихме 
посоката, постепенно намаляхме наполовина,  бях- 

 
 

ме изтикани в периферията  на системата на 
здравеопазването, въпреки че трябва да сме най-
многобройното съсловие в нея. Ако нас ни няма, 
няма да има здравеопазване.  
 
- Липсата на професионалисти по здравни грижи е 
валидна за всички страни в Европа. 
 
- Така е, но у нас проблемите са особено големи. За 
20 години броят на младите, които  избират да учат 
за медицински сестри, е силно ограничен или е 
продиктуван от мотив за емиграция. Затова 
средната възраст на работещите е застрашително 
висока. За ЕС тя е 43 г., а за България - 53 г. Средната 
възраст на работещите акушерки е 49 г., на 
медицински лаборанти - 51, на рентгенови 
лаборанти и рехабилитатори – 48 г. 
Най-възрастните медицински сестри, упражняващи 
професията си у нас, са на възраст 78 г. Най-млади 
са в Кърджалийско - със средна възраст 47 г., а най-
възрастни - в област Велико Търново - 60 г. За 
Софийско  възрастта е 51 г. Проучването е 
направено само за медицински сестри, но 
тенденциите важат и за другите професии: 85% от 
работещите са на възраст между 41 и 61+ г., докато 
между 25 и 40 г. са само 15 %.  
В системата работят около 20% пенсионери, на 
около 20% предстои да се пенсионират до 2022 г., 
което означава, че само след няколко години ще 
разполагаме с 60% от сегашния си капацитет. Броят 
на медицинските сестри над 70-годишна възраст, 
които упражняват професията си, е 211. Повод за 
сериозна тревога са данните, че в Кюстендилско 76% 
от работещите медицински сестри са в пенсионна 
възраст, а в Пернишко - 86%. 
 
- Когато се пише „медицинските сестри искат 
стартова заплата от 1500 лв., нека уточним – от 
кого се искат тези пари? 
 
- Ние сме професионалисти по здравни грижи, а не 
икономисти. Според нас държавата трябва да поеме 

   
                     

          В. "ТРЕТА ВЪЗРАСТ" 
 

Петя Недкова,  
Председател на Националния съвет по качество на БАПЗГ: 

НАЙ-ВЪЗРАСТНИТЕ РАБОТЕЩИ  
МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ У НАС СА НА 73 
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своята роля за регулацията и разпределението на 
финансовите средства. За да има толкова болници в 
България, очевидно е, че от това е печели някой. 
Кой? Очевидно е, че нещо в модела на финансиране 
на здравеопазването куца сериозно. Начинът на 
финансиране на болничната дейност по клинични 
пътеки отдавна не работи. Не е остойностен трудът 
на работещите в системата. Любимият ми въпрос е: 
„От кого да вземем, за да дадем на вас?“ Това не е 
наша работа. Не искаме да се сравняваме или 
противопоставяме на учители, полицаи, пожар-
никари, социални работници, учени  и други 
гилдии, които също имат справедливи искания. Но 
за да има здравеопазване, трябва да има признание 
за труда ни и достойни възнаграждения. Стартовите 
заплати на медицинските сестри в Европа са над 
средните за съответната страна – в Унгария 424 евро; 
Полша 508 евро; Чехия 635 евро; Румъния 306 евро; 
Словения 1076 евро; Кипър 977 евро. В страните от 
Западна Европа стартовите  заплати се движат от 
1500 до 2000 евро, а в България е 568 лв. (281 евро).  
 
- Според председателя на организацията ви Милка 
Василева „лекарите също имат вина, защото 
решиха, че могат да работят без сестри, без 
акушерки, без медицински фелдшери особено в 
извънболничната помощ“.  Защо го правят? 
 
- Ние работим в екип с лекарите, но извършваме и 
самостоятелни дейности. Те са описани в наредба на 
МЗ. Не сме недоучили лекари, нито техни 
помощници, нито обслужващи лекаря. Ние сме 
пълноправен член на екипа със своето място и роля 
в него. Обучението ни е 4-годишно  - степен 
бакалавър. Едно от основните ни искания е да има 
стандарти, в които са описани дейностите и регла-
ментирани нивата на отговорност на всеки член на 
екипа. В извънболничната помощ вече почти 
липсват медицински сестри, акушерки, фелдшери, 
рехабилитатори. С лека ръка назад във времето 
ликвидирахме изключително полезните женски и 
детски консултации, манипулационните в бившите 
поликлиники, патронажните грижи. Сега идват от 
чужбина да ни учат как да въведем тези практики в 
извънболничната помощ като нещо ново. Но за тях 
здравната каса няма пари, няма политическа воля и 
има нездрав лобизъм това да не се случи. Всички 
манипулации, рехабилитации, превръзки и др. 
дейности в дома на пациента са преминали в сивата 
икономика - без регламент, без остойностяване, без 
контрол. Защото здравната каса не плаща за тях. 
Плаща този, който има нужда и  

 
може да си го позволи. Освободената от професи-
оналистите по здравни грижи ниша се запълва дори 
и от хора без медицинско образование, със 
съмнителни практики, понякога фатални за 
здравето. Истина е, че голяма част от личните 
лекари и специалистите в извънболничната помощ 
работят без медицински сестри, акушерки, 
фелдшери. Правят го, защото според закона те са 
еднолични търговци – те сключват договори с 
НЗОК, те наемат нужния за практиката си персонал 
и определят заплатата му. Националният рамков 
договор не ги задължава да наемат сестри, аку-
шерки, фелдшери. Ако дейностите ни бяха ясно 
нормативно определени и НЗОК ги финансираше, 
ситуацията щеше да е различна. Пак стигаме до 
стандарти.   
 
- През март стотици канадски лекари 
протестираха срещу прекалено високите си 
заплати, които стават непропорционални на тези 
на медицинските сестри. Защо у нас вашата 
професия от години е недооценена? 
 
- Ние имаме подкрепата на лекарите, но такова 
нещо като в Канада у нас не вярвам да се случи. В 
Канада и в другите страни медицинските сестри 
имат много ясно определени и отговорни дейности. 
За лекарите е ясно, че ако има големи 
диспропорции, ще има и сътресения. Може би 
държат на спокойната работна атмосфера. У нас 
такива притеснения няма. Професията ни наистина 
е недооценена. Ние сами допуснахме това да се 
случи, защото хукнахме да се спасяваме 
поединично. Надявам се, че най-накрая осъзнахме 
силата си и ще отстояваме исканията си докрай.  
 
- Имате ли яснота за конкретни стъпки нататък? 
 
- Приемане на стратегия за развитие на здравните 
грижи с план за действие към нея и финансова 
обосновка. Това включва незабавно повишаване на 
стартовата заплата и нарастването й в годините, 
регламентиране на професионалните ни дейности 
на всяко работно място, участие на работодателите 
в продължаващото обучение и допълнителни 
квалификации, създаване на възможност за 
самостоятелни практики. 
 

Интервю на Ема Иванова 
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На 16 април 2018 г. в София се проведе работна среща с 
участието на представители на Фондация "За нашите 
деца", УНИЦЕФ - България, Националния център за 
обществено здраве и анализи (НЦОЗА), 
Българската асоциация на професионалистите по 
здравни грижи (БАПЗГ), Алианса на българските 
акушерки (АБА), Тръста за социална алтернатива и 
др. Те обсъдиха бъдещите стъпки по създаването на 
стратегия за ранно детско развитие. В обсъжданията 
участваха главният секретар на БАПЗГ Дафинка 
Коцева и Петя Недкова - председателят на 
Националната комисия по качество на БАПЗГ.  
Алиансът за ранно детско развитие  бе създаден 
още през септември 2017 г. Той представлява  обе-
динение, в което влизат граждански и професио-
нални организации, както и експерти в сферата на 
ранното детско развитие. Основни участници в не-
го са  Фондация "За нашите деца", УНИЦЕФ - Бъл-
гария и неправителствени организации. Членува-
нето в Алианса е на доброволни начала - в обедине-
нието може да се включи всеки, който има отноше-
ние към създаването на по-добри условия за разви-
тието на децата от раждането до влизането им в 
училищната система.  
Правителството вече пое ангажимент до края на 
тази година да бъде разработена концепция за 
Стратегия за ранното детско развитие. с водещата 
роля на трите ключови министерства (на здравео-
пазването, образованието и социалната политика) в 
партньорство с неправителствените организации. 
В Националната програма за закрила на детето за 
2018 г. е залегнало да се изработи концепция за 
стратегия за ранно детско развитие. Този процес 
вече е стартирал и в него участват представители на 
държавните институции,  граждански организации 
и други заинтересовани страни.  

 Участниците в Алианса за ранно детско развитие 
вече са систематизирали предложенията си по съз-
даването на стратегията и нейното структуриране. 
За да започне същинската работа е необходимо да 
се направи оценка на системата за детско развитие в 
момента - как функционират системите в момента, 
какви са добрите и лошите политики и т.н. Вторият 
етап е свързан с определяне на визията за бъдещето  

 

 
 

и поставяне на националните цели. По време на тре-
тия етап ще бъде разработена концептуална рамка за 
реализация на поставените цели. И последният, чет-
върти етап включва създаването на стратегия за ран-
но детско развитие. 
За да стъпи стратегията на възможно най-широка 
експертиза и да включи мненията на всички заинте-
ресовани страни е важно да бъде сформиран Кон-
султативен експертен съвет, в който ще влизат  
представители на националните институции, мест-
ните власти, международни организации,  неправи-
телствени организации, представители на акаде-
мичните среди  и др.  
Oсъзнаването на ранното детско развитие като ва-
жен за обществото ни приоритет е от огромно зна-
чение за бъдещето на България, бяха единодушни 
участниците в срещата.  

   
                     
 

 
                                                                            
                                                   

                                                            СЪЗДАВАТ СТРАТЕГИЯ ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ 
 

 

Основните принципи, на които ще стъпи  
стратегията за ранно детско развитие са: 

 

 Спазване на правата на децата: политиките за ранно 
детско развитие следва да се основават върху Конвенцията 
на ООН за правата на децата и нейните основополагащи 
принципи - защита от дискриминация; спазване на най-
добрия интерес на детето; спазване на правото на живот, 
оцеляване и развитие; детско участие. 

 Семейно ориентиран подход: насърчаване на семейно-
ориентирания подход във всички политики и услуги за де-
цата в ранна детска възраст. 

 Интегриран , междусекторен подход: създаване на обща 
платформа за действие, върху която ще стъпят всички 
заинтересовани страни. 

 Иновативност и надграждане: целта е да се гарантират 
възможности всяко дете да развие в максимална степен своя 
човешки потенциал. 

 Обхват: мерките за насърчаване на ранното детско разви-
тие ще обхващат децата до 7-годишна възраст и техните 
семейства 

 Устойчивост и обществена подкрепа: привличането на 
широка обществена подкрепа е предпоставка за успеха на 
всички мерки. 

 Национална информационна система: създаването на 
такава система ще даде възможност да се отразява разви-
тието на всяко дете. 
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Българският лекарски съюз проведе кръгла маса на 
тема "СИМП – състояние и перспективи“. Събитие-
то се състоя на 17 май 2018 г. в Овалната зала на Бъл-
гарския Червен кръст.   
Във форума взеха участие председателят на Комиси-
ята по здравеопазването в 44-то Народно събрание 
д-р Даниела Дариткова и проф. д-р Георги Михай-
лов - член на Комисията, д-р Галя Йорданова от 
НЗОК, представители на Столична община и Об-
щинския съвет, председателят на Столичната лекар-
ска колегия д-р Асен Меджидиев,  председателят на 
Националния съвет по качество на БАПЗГ г-жа Петя 
Недкова, председателят на Пациентски организа-
ции "Заедно с теб" Пенка Георгиева, председателят 
на Националната асоциация за защита на пациенти-
те Пламен Таушанов, представители на лечебни за-
ведения от извънболничната помощ, медицински 
лица.  
"Българските лекари и сестри имат висока квалифи-
кация, но са нужни промени в системата, нужно е да 
се остойности медицинския труд, за да вървят неща-
та", изтъкна при откриването на форума председа-
телят на БЛС д-р Венцислав Грозев. Според него же-
ланите промени няма как да станат изведнъж, но  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

трябва да се върви стъпка по стъпка към тях. Д-р 
Грозев изтъкна още, че първичната и специализира-
на извънболнична помощ, както и болничната по-
мощ са трите ешалона на нашето здравеопазване и 
не може без нито един от тях. Затова трябва да се 
търсят решения, които да удовлетворят интересите 
на всички медици в системата.  
"Отделните нива на медицинско обслужване са не-
разривно свързани и единствената им задача е да 
бъдат в услуга на пациентите",  изтъкна на свой ред 
председателят на здравната комисия в парламента 
д-р Даниела Дариткова. "Очаквам от Вас не само да 
посочите проблемите, но и да предложите решения 
за тях", добави тя.  
Проф. Георги Михайлов се спря на големия дисба-
ланс между болничната и извънболничната помощ. 
"Нужно е да се направи анализ кои медицински 
дейности от болниците биха могли да се изведат в 
извънболничните лечебни заведения", изтъкна той.       
Зам.-председателят на БЛС д-р Галинка Павлова 
представи доклад за състоянието и перспективите 
на специализираната извънболнична помощ. Тя 
изтъкна, че при старта на здравната реформа у нас е 
заложено очакването първичната извънболнична 

   
                     
 
 
                                          

      БЪЛГАРСКИЯТ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ ПРОВЕДЕ КРЪГЛА МАСА,  
ПОСВЕТЕНА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ У НАС   
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помощ да бъде основата на здравеопазната пирами-
да, следвана от специализираната извънболнична 
помощ, а на върха на бъде болничната помощ, която 
поема по-тежките случаи. В момента обаче тази пи-
рамида е обърната надолу, т.е. болничната помощ 
поема най-много пациенти.  
Д-р Павлова уточни, че в момента у нас има 346 бол-
ници, 4300 лични лекари и 11044 специалисти в из-
вънболничната помощ. Само 1/3 от специалистите в 
СИМП работят на един трудов договор на 8-часов 
работен ден,  други работят почасово, а над 50% от 
специалистите работят на две места.    
Д-р Павлова изтъкна и ниската цена на първичния 
преглед по НЗОК при лекарите от СИМП. През 2015 
г. прегледът е струвал 19 лв. при 380 лв. минимална 
работна заплата за страната, а в момента е 21 лв. при 
510 лв. МРЗ за страната.  Ниското заплащане е дове-
ло до голям отлив на специалисти, поради което и  
възрастта на 65% от работещите в СИМП надхвърля 
55 години.  
От проучването става ясно, че у нас има сериозен 
дефицит на кардиолози, ендокринолози, офталмо-
лози, невролози, педиатри, пулмолози и др. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Според направена анкета сред 173 заети в извънбол-
нична помощ медици 68% от лечебните заведения 
средната работна заплата е между 650 и 750 лева, а на  
лекарите - между 850 и 950 лв. Едва 1% от лечебните 
заведения средната лекарска заплата достига 1100 
лева. 80% от лечебните заведения в извънболничната 
помощ имат неразплатени сметки, поради което е 
невъзможно да се мисли за финансови стимули за 
медиците, работещи в тях.  
В 67% от проучените лечебни заведения  сградният 
фонд е остарял, а 44% от тях разполагат с медицинс-
ката апаратура е в отлично състояние.  Едва 4% от 
лечебните заведения в извънболничната помощ осъ-
ществяват амбулаторни процедури по НЗОК, изтък-
на още д-р Павлова. Ето защо  не е учудващо, че 90% 
от анкетираните специалисти са на мнение, че са 
нужни промени в нормативната база.   

 
 

В рамките на форума се проведе дискусия на 
тема „Как да предотвратим унищожаването на 
специализираната извънболнична помощ", в 
която взеха участие много специалисти и екс-
перти.  
Всички присъстващи подкрепиха декларацията 
на БЛС с основните препоръки, която ще бъде 
внесена в Министерство на здравеопазването, 
Комисията по здравеопазването в 44-то НС и 
НЗОК. Част от мерките включват: 
 Срочно въвеждане на електронно здравео-

пазване 
 Увеличаване на обемите и цените на дей-

ностите изпълнявани от лекарите в СИМП 
 Създаване на реални възможности за изна-

сяне на дейности от болничната в извънбол-
ничната помощ 

 Разширяване на опциите за диспансериза-
ция на пациенти с хронични заболявания 

 Въвеждане на амбулаторен случай 
 Реално остойностяване на медицинските 

дейности и труда на медиците 
 Минимум 6% от Брутния вътрешен продукт 

у нас да отива за здравеопазване 
 Таксата за преглед при лекар да бъде 1% от 

минималната работна заплата за страната 
 Оптимизиране на медицинските дейности в 

основния пакет на НЗОК 
 Въвеждане на II стълб за здраве и индивиду-

ални здравно-застрахователни партиди   

 
 

Председателят на Националния съвет по качество 
на БАПЗГ Петя Недкова (първата от ляво 
надясно) по време на дискусията.  
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ФИЛИАЛ ШУМЕН НА МУ-ВАРНА  
УВЕЛИЧАВА ПРИЕМА НА СТУДЕНТИ  

В СПЕЦИАЛНОСТ "МЕДИЦИНСКА СЕСТРА" 
 

Увеличават приема на студенти в специалността 
"Медицинска сестра" във Филиал Шумен на Меди-
цински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - 
Варна, информира Zdrave.net, позовавайки се на 
Дарик Шумен. 
При разкриването на учебното заведение преди три 
години приемът е бил по 20 места за медицински 
сестри и акушерки. 
Миналата година бройките за специалността 
„Медицинска сестра“ бяха увеличени с 5, а от тази 
година ще могат да се запишат 30 първокурсни-
ци.  За специалността "Акушерка" приемът остава 20 
места. Към момента във филиала се обучават общо 
132-ма студенти се обучават в двете специалности. 
Документи за кандидатстване ще се подават от 8 до 
25 юни 2018 г. и от 9 до 13 юли 2018 г. във Филиал 
Шумен, ако желаещият да се обучава само там. Тази 
година подготвителният курс по биология ще се 
проведе на 7 и 8 юли в град Шумен. Приемният из-
пит ще бъде на 18 юли. 
 

 
 

НАПРАВИХА УЕБ БАЗИРАН  
ИМУНИЗАЦИОНЕН РЕГИСТЪР 

 
Модел на уеб базиран имунизационен регистър е 
разработен от Националният център по заразни и 
паразитни болести по европейски проект, информи-
ра Zdrave.net. Идеята е регистърът да спомогне за 
подобряване качеството на изпълнение на Нацио-
налната имунизационна програма в страната по от-
ношение качество и пълнота на събираните данни, 
намаляване попълването на информация на харти-
ен носител, регистриране на всички приложени вак-
сини в реално време, с възможност за повишаване на 
откриваемостта на неимунизирани и непълно иму-
низирани лица. 
Проектът е насочен към медицинските специалисти 
в България, които имат отношение към изпълне-
нието на имунизационната програма и участват в 
надзора и контрола на имунизациите в страната: 
общопрактикуващи лекари, епидемиолози от 
регионалните здравни инспекции, Националния 
център по заразни и паразитни болести и МЗ, както 
и към тази част от обществото, която трябва да бъде 
имунизирана и предпазена. 
 
 
 
 

 
 
 

12% ОТ МЛАДЕЖИТЕ У НАС  
СА ПРОБВАЛИ НАРКОТИЦИ 

 

12% от младите хора у нас са пробвали леки наркотици. 
1% от тях пък са декларирали, че са употребявали теж-
ка дрога. Това гласят данни от Годишния доклад за мла-
дежта за 2016 г., който беше приет от здравната коми-
сия в парламента, информира Clinica.bg.  
„Следва да се има предвид, че получените резултати е 
възможно да са по-ниски от реалната употреба на нарко-
тици, тъй като при такъв тип въпроси е възможно да 
има ефект от притеснение при някои младежи", уточ-
няват авторите на документа. 
По закон за младежи у нас се смятат лицата между 15 и 
29 години. Близо половината от тях - 46% пушат цига-
ри, като с напредването на възрастта делът им се по-
качва. Изводът на доклада е, че младите у нас съзнават 
негативите, свързани с употреба на наркотици, алкохол, 
цигари и сексуални контакти без предпазване. Относно 
физическата активност 66% от българските младежи 
не спортуват.  
Данните от доклада сочат, че през 2016 г. младите хора 
в България са били 1 125 125 - от тях 849 989 живеят в 
градове, а останалите - в села. 

 
 

Българският лекарски съюз: 
НЕИМУИНИЗИРАНИТЕ ДЕЦА  

СА ДЕЦА В РИСК  
 

Неимунизираното дете трябва да бъде дефинира-
но като „дете в риск“ по смисъла на Закона за закри-
ла на детето. Също така е необходимо ясно да бъ-
де дефинирана отговорността на родителите в слу-
чаите на отказ от имунизация. Това са част от пред-
ложенията на Българския лекарски съюз, изложени 
в писмо до министъра на здравеопазването Кирил 
Ананиев, информира Redmedia.bg. 
В писмото на БЛС се настоява за промени в 
действащата Наредба 15 от 2005 г. на Министерство-
то на здравеопазването за имунизациите. 
"В последните няколко години се натрупаха мно-
жество казуси във връзка с активен отказ на родите-
лите от имунизация и с неявяване за ваксинация. 
Въпреки активните усилия на общопрактикуващите 
лекари за издирване на подлежащите на имуниза-
ция, много родители по различни причини не се 
отзовават на поканите на личните лекари и не се 
явяват за извършване на задължителните имуниза-
ции. От БЛС изтъкват, че в момента не е регламен-
тиран ред, по който ОПЛ да получи съдействие от 
страна на структурите, отговорни за контрола  на 
дейностите по имунопрофилактика. 
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Нова наредба на МЗ предвижда: 

НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЩЕ БЪДАТ ПРЕГЛЕЖДАНИ, 
КОНСУЛТИРАНИ И ИЗСЛЕДВАНИ  
И БЕЗ СЪГЛАСИЕТО НА РОДИТЕЛ 

 
Нова наредба на Министерството на здравеопазва-
нето ще регламентира извършването на консул-
тации, профилактични прегледи и изследвания при 
деца, навършили 16 години (непълнолетни), без да 
е необходимо съгласието на родител или попечител. 
Проектът за нормативния документ е качен за об-
ществено обсъждане на електронната страница на 
здравното ведомство, а срокът, в който се събират 
мнения и становища по започна на 10 май и изтича 
на 8 юни 2018 г., информира Redmedia.bg.  
Предвижда се децата да бъдат консултирани по въп-
росите на поведенчески здравен риск, на психично-
то здраве и личностното развитие, на сексуалното и 
репродуктивно здраве, на денталното здраве, като 
основната цел е да се постигне превенция на поведе-
ние, което може да застраши здравето и живота им. 
 Според предложенията на вносителите на непълно-
летните ще бъде предоставяна и информация за 
правата и задълженията на пациента, за струк-
турата, организацията и работния график на лечеб-
ните заведения и квалификацията на медицинските 
специалисти, както и за правилното и безриско-
во използване на медицинска информация, разпрос-
транявана в интернет-пространството. 

 
 

НУЖНИ СА НОВИ РЕГЛАМЕНТИ  
ЗА ЗДРАВНА ПРОФИЛАКТИКА 

 
Профилактичните прегледи, заплащани от работо-
дателите, да не се дублират с тези, които се поемат 
от Националната здравноосигурителна каса. Това 
поискаха представители на бизнеса в писмо до 
здравния министър Кирил Ананиев, информира 
Clinica.bg.   
От Асоциацията на организациите на българските 
работодатели предлагат и нормативни промени, 
които да доближат българските закони до европейс-
ката практика по отношение на профилактиката на 
работещите. Според тях е необходимо ясно да се 
разграничат профилактичните дейности, финанси-
рани от НЗОК с тези, заплащани от работодателя 
във връзка с условията на труд. Обхватът и съдържа-
нието на прегледите и изследванията във връзка с 
условията на труд, заплащани от работодателя, да 
бъдат приведени в съответствие с европейските 
практики и стандарти, настояват още от бизнеса.  

 
 

 

ПРАВИТЕЛСТВОТО ПРИЕ НАРЕДБА  
ЗА КРИТЕРИИТЕ ЗА БОЛНИЦИТЕ,  

С КОИТО НЗОК ЩЕ СКЛЮЧВА ДОГОВОРИ  
 

На заседанието си от 9.05.2018 г.  Министерският 
съвет прие Наредба за критериите и реда за избор 
на лечебни заведения за болнична помощ, с които 
Националната здравноосигурителна каса ще сключ-
ва договори, съобщиха от правителствената прес-
служба. 
 
С нормативния акт се регламентират условията 
и критериите за обективна оценка при избора на 
лечебни заведения, с които районните здравноосигу-
рителни каси сключват договори в областите, в 
които броят на леглата за болнично лечение надви-
шава конкретните потребности от брой легла по 
видове, определени с Националната здравна карта. 
Същевременно се гарантира спазването на принци-
пите за равнопоставеност на лечебните заведения, 
недопускане на дискриминация, пропорционалност, 
публичност и прозрачност. По този начин се оси-
гурява механизъм за планиране и осигуряване на 
медицинските дейности, заплащани с публичен 
ресурс, на териториален принцип, съобразно пот-
ребностите на населението и нуждите на нацио-
налната система на здравеопазване, информира 
Redmedia.bg. 
 
С наредбата се гарантира по-добро планиране на 
ресурсите на НЗОК, както и достъпът на 
населението до своевременна и качествена медицин-
ска помощ, заплащана с публичен ресурс, съобразно 
потребностите на областно и национално ниво, 
уточниха от Министерски съвет. 
 
Досегашната липса на ясни критерии за оценка и 
избор на договорни партньори не предоставяше 
основание за отказ от страна на НЗОК да сключва 
договори с някои болници, се посочва в 
правителственото решение. Отбелязва се също 
така, че това е довело до разпределяне на ограни-
чения финансов ресурс за болнична помощ между 
все повече лечебни заведения и въпреки неговото 
ежегодно нарастване не е било гарантирано 
необходимото ниво на качество в медицинското 
обслужване. 
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ПОДГОТВЯТ 400 ДИСПЕЧЕРИ  

ЗА СПЕЩНА ПОМОЩ 

 
Над 400 служители в Районните координационни 
централи на Центровете за спешна медицинска по-
мощ (ЦСМП) в страната ще преминат специални 
курсове за подобряване на работния процес. Това 
става ясно от графика, публикуван на сайта на На-
ционалния център за обучение и квалификация в 
системата за спешна помощ, информира Clinica.bg.  
За улеснение на курсистите обучението ще се осъ-
ществява в Центровете за спешна медицинска по-
мощ в областните градове. Темата е „Телекому-
никационния и приоритетния екипен триаж в Цен-
тровете за спешна медицинска помощ". До момента 
в този вид подготовка са участвали 80 медицински 
специалисти. 
Видин, Монтана и Враца са първите градове,  в кои-
то се проведоха курсове в периода 8-11 май. В перио-
да 14-18 май курсове имаше и в Хасково, Смолян, 
Пловдив и Кърджали. На 21 май още 15 души се обу-
чаваха в ЦСМП-Кюстендил. През юни курсове ще 
има в още 14 града. 
През април в Националния център за обучение на 
кадри в спешната медицина бе проведено и обуче-
ние на директорите на всички центрове за спешна 
медицинска помощ в страната, което бе посветено 
на управлението на процесите и ресурсите в район-
на координационна централа на ЦСМП. На него 
директорите на спешните структури се запознаха с 
утвърдените от МЗ протоколи за телекомуникацио-
нен и екипен триаж, както и за телефонния инст-
руктаж и взаимодействието със структурите на 
единния номер 112.  

 
 

 
 

 
МЗ АКТУАЛИЗИРА ЕДИННИЯ СТАНДАРТ  

ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ  
НА ДЪРЖАВНИТЕ БОЛНИЦИ 

 
След поредица от разговори с директори на държав-
ни лечебни заведения Министерството на здравео-
пазването публикува на сайта си коригирания еди-
нен стандарт за финансово управление на държав-
ните болници. Целта на стандарта е да се постигне 
по-добро финансово управление на държавните 
лечебни заведения за болнична помощ, които са 
търговски дружества, обясниха от МЗ. 
Всяко тримесечие лечебните заведения за болнична 
помощ ще представят в МЗ изискваните, съгласно 
единния финансов стандарт, отчетни форми и до-
пълнителна информация, при необходимост. Нови-
ят начин на отчетност ще бъде дискутиран в опера-
тивен план с финансистите на болниците, като Ми-
нистерство на здравеопазването ще окаже пълно 
съдействие за прилагането му, обясниха от ведомст-
вото. 
Единният финансов стандарт ще бъде и неразделна 
част от договорите за възлагане на управлението на 
държавните болници. 
 
 

 
КАБИНЕТЪТ ОТПУСНА НАД 2 МЛН. ЛЕВА 
ЗАЕМ НА БОЛНИЦИТЕ В ЛОВЕЧ И ВРАЦА 

 
Правителството одобри допълнителни плащания 
по бюджета на Министерството на здравеопазва-
нето за предоставяне на безлихвена възмездна фи-
нансова помощ на МБАЛ „Христо Ботев” във Вра-
ца и МБАЛ „Проф. д-р Параскев Стоянов” в Ловеч 
в размер до 2 223 113 лв., информира Zdrave.net. 
 
Средствата са предназначени за погасяване на не-
разплатени разходи за персонал. Предвижда се двете 
лечебни заведения да възстановят предоставените 
средства на месечни вноски в срок до 10 декември 
2019 г., съобщиха от пресслужбата на кабинета. 
От там допълват, че решението съответства и 
изпълнява политиката на правителството за по-
добряване функционирането и контрола на здравна-
та система в страната и повишаването на качест-
вото на медицинската помощ. 
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ПРЕДУПРЕДИТЕЛНА СТАЧКА  
НА МЕДИЦИ В РУМЪНИЯ 

 

 
Медици в Румъния организираха на 7.05.2018 г. дву-
часова предупредителна стачка, за да изразят про-
теста си срещу правителствена мярка, която доведе 
до намаляване на заплатите на някои от тях и удвоя-
ване на възнагражденията на други, информира 
БНР. 
 
Служители излязоха днес пред болниците и сканди-
раха: „Искаме си компенсациите обратно“ и „Не Ви 
е срам!“, съобщи Асошиейтед прес. 
По време на стачката бяха приемани само спешни 
случаи. Протестиращите обявиха, че ще излязат на 
обща стачка в петък, 11 май, ако проблемът със зап-
латите не бъде решен. 
 
Профсъюзите са недоволни от новия закон за един-
ното заплащане, който ограничава фондовете, пред-
назначени за изплащане на надбавки за извънредни 
часове труд, за вредни условия на работа и други, 
допълва ТАСС. Така много здравни служители полу-
чиха вместо обещаното увеличение на заплатите, 
намаляване с няколкостотин леи.  
 
Министърът на здравеопазването Сорина Пинтя 
призна, че 10% от санитарния персонал губи пари, 
но прехвърли проблема върху мениджърите на бол-
ниците и ги призова да управляват по-добре разхо-
дите, така че да коригират намаленията в заплатите.  
Утре синдикалните лидери ще имат среща с преми-
ера Виорика Дънчила, която заяви, че иска да разбе-
ре какви са причините за недоволство, въпреки че 
здравните работници от седмици организират про-
тести и скандират исканията си пред болниците, 
отбелязва румънският информационен сайт Зиаре. 
 

 

 

 
МЕДИЦИ СЕ ВКЛЮЧИХА В МАЩАБНАТА 

СТАЧКА ВЪВ ФРАНЦИЯ 
 
Франция бе блокирана от мащабна стачка на 22 май 
2018 г., организирана от големите синдикати в стра-
ната, информира Zdrave.net, позовавайки се на 
френски медии. 
 
Публичният сектор в страната възрази срещу готве-
ните реформи на правителството на Еманюел Мак-
рон, свързани с плановете за съкращаването на бли-
зо 120 000 работни места, както и да предприеме 
мерки, свързани със замразяване на доходите. Учас-
тие в протестите взеха стотици държавни служите-
ли, включително представители на здравния сектор, 
най-вече работещи в болници, които също се чувст-
ват засегнати от предстоящата реформа. Синдика-
тите в сферата на здравеопазването за пореден път 
алармираха за предстоящо орязване на болнични 
легла и липса на достатъчно персонал в сферата на 
спешната помощ, отбелязва „La Depeche”. От там 
повдигнаха и въпроса, свързан с домовете за стари 
хора в тежко състояние, които също страдат от лип-
са на кадри. 
 
В цяла Франция са планирани между 130 и 140 про-
тестни акции, в които участие ще вземат хиляди хо-
ра. Франция разполага с един от най-големите пуб-
лични сектори в Европа, съотнесен с икономиката 
на страната. 
 

 

 

 НОВИНИ ОТ ЕС 

                 
                                     БР ОЙ 5            ГОДИНА 9                2018 г.               БАПЗ Г            
 
  БРОЙ 12               ГОДИНА  7                2016  г.               БАПЗ Г           

 

 

 
 

На 22 май 2018 г. Париж беше блокиран от протестно 
шествие на работещи в публичния сектор, сред които  
лекари и професионалисти по здравни грижи. 
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Експерти от ЕС алармираха: 
НОВИТЕ ПСИХОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА  

СА СПЕЦИФИЧНА ЗАПЛАХА  
С МЕЖДУНАРОДНИ ИЗМЕРЕНИЯ 

 

 
Националните координатори по наркотиците на 
държавите членки на Европейския съюз проведоха 
среща на 3 май 2018 г. в София в рамките на Българ-
ското председателство на Съвета на ЕС. Срещата под 
надслов „Превенция и терапевтично лечение на 
употребата и злоупотребата с нови психоактивни 
вещества“ бе организирана съвместно от министерс-
твата на вътрешните работи и на здравеопазването, 
съобщиха от пресцентъра на МЗ.  
 

Обсъдени бяха възможностите за засилване на сът-
рудничеството между ангажираните институции и 
разработването на адекватен, мултидисциплинарен 
подход в отговор на тенденциите на нелегалния па-
зар на „дизайнерски“ наркотици. Изтъкнато бе, че 
новите психоактивни вещества представляват специ-
фична заплаха с международни измерения. В този 
смисъл като ефективни стъпки бяха изведени доусъ-
вършенстването на законодателствата на национал-
но и европейско ниво, както и приемането на един-
но приложимо европейско законодателство за пос-
тигане на максимално гъвкав мониторинг върху тях. 
Подчертана бе съществената роля и на друг ключов 
аспект - разработването на съвместни политики за 
активна превенция.  
 

На срещата беше изтъкнат положителният опит на 
България - още през 2011 г. страната ни прие гъвка-
ви законодателни мерки, даващи възможност ново-
появилите се вещества да бъдат включвани в забра-
нителните списъци. 
 

 
 

ЦВЕТНИ ЕТИКЕТИ ЩЕ ИНФОРМИРАТ  
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ  

 

Усъвършенствана система за етикетиране на хра-
нителния състав с цветово кодиране (ENL) пред-
виждат да въведат големи компании за храни, ин-
формира Puls.bg. Резултатите от тази промяна 
ще подпомогнат процеса на ЕС за оценка на възмож-
ностите за хармонизирано етикетиране в Европа. 
Той стартира на 23 април 2018 г. на съвместно за-
седание на ЕС за етикетиране на хранителния със-
тав върху опаковките. 
 

ENL схемата е доброволна инициатива, чийто ос-
новна цел е да подпомогне избора на по-здравословни 
храни чрез предоставяне на опростена, лесна за раз-
биране и съдържателна информация за хранител-
ния състав на храните и напитките. Тя надгражда 
монохромната схема на препоръчителен дневен хра-
нителен прием, която вече съществуващата в Ев-
ропейския съюз и е позната на над 500 млн. потре-
бители. Различното е, че добавя цветове към стой-
ностите, които отразяват хранителното съдържа-
ние на действително консумирана порция. 
 

 

Новите етикети на храните ще предоставят на 
потребителите по-детайлна информация за съдър-
жанието на консумираната от тях порция храна. 
ENL схемата е разработена така, че да съответст-
ва със законодателството на ЕС и да бъде приложи-
ма в целия съюз. Тя е създадена през 2017 г. , като 
през този период компаниите са се консултирали с 
научни експерти и специалисти по хранене, непра-
вителствени организации, представители на стра-
ните-членки и други заинтересовани страни.  

 НОВИНИ ОТ ЕС 

                 
                                     БР ОЙ 5            ГОДИНА 9                2018 г.               БАПЗ Г            
 
  БРОЙ 12               ГОДИНА  7                2016  г.               БАПЗ Г           
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       В ЖЕНЕВА СЕ ПРОВЕДЕ 71-ВАТА СЕСИЯ  

НА СВЕТОВНАТА ЗДРАВНА АСАМБЛЕЯ 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гарантирането на справедлив достъп до висококачестве-
ни здравни услуги, ориентирани към хората, достъп до 
лекарствени продукти, както и насърчаване на благосъс-
тоянието на хората от всички възрасти, трябва да бъ- 
 

 

дат водещи задачи в общите усилия, за да се осигури уни-
версално здравно покритие. Това заяви в изказването си 
от името на Българското председателство на Съвета на 
ЕС министърът на здравеопазването Кирил Ананиев по 
време на откриването на 71-та сесия на Световната 
здравна асамблея в Женева. 
Българският здравен министър посочи, че за да се пос-
тигнат тези цели е необходимо стратегическо и устой-
чиво сътрудничество на всички нива, както и целенасо-
чени усилия, за да се достигне до най-уязвимите групи. 
Затова и СЗО трябва да е добре подготвена да подпомага 
държавите-членки в усилията им да разширят достъпа 
до здравни услуги и да координира усилията на всички 
партньори да изградят устойчиви здравни системи, 
изтъкна Ананиев. Той посочи, че ЕС и държавите-членки 
приветстват Тринадесетата обща работна програма, 
чиято цел е осигуряването на здравословен живот и на-
сърчаването на благосъстоянието на всички хора. 

 
 

71-та сесия на Световната здравна асамблея (СЗА) се 
проведе в периода 21-26 май 2018 г. в Женева, Швей-
цария, информираха от МЗ. В Асамблеята участие 
взеха делегации от всички 194 страни-членки на 
СЗО, представители на различни специализирани 
агенции, организации от системата на ООН, прави-
телствени и неправителствени организации, както и 
официални наблюдатели. Участие взе и българска 
делегация, водена от министъра на здравеопазване-
то Кирил Ананиев. 

Фокус на дискусиите в пленарната зала на СЗА тази 
година беше темата „Здраве за всички: ангажирайте 
се с универсално здравно покритие“. Министър 
Ананиев направи изказване от името на Българско-
то председателство на Съвета на Европейския съюз, 
като акцент ще бъде поставен върху универсалното 
здравно покритие като споделена цел на държавите-
членки на Световната здравна организация (СЗО) в 
стремежа им никой да не бъде оставен на заден план 
и да се осигури равен достъп на всички до интегри-
рани висококачествени здравни услуги. 
 

 

Сред темите за разглеждане от дневния ред за Асам-
блеята откроиха и мобилното здравеопазване, ук-
репването на механизма за интегрирани здравни 
услуги, ориентирани към хората, глобалната страте-
гия и план за действие относно застаряването и 
здравето, глобалният недостиг и достъп до лекарст-
ва и ваксини, майчиното, кърмаческото и детското 
хранене. 

Във фокуса на вниманието на участниците бяха 
стратегическите приоритети на СЗО по пътя на 
трансформацията ѝ чрез разумни инвестиции в най-
неотложните здравни предизвикателства. 
Дискусиите обхванаха основни теми в сферата на 
общественото здраве, включени в Програмния бю-
джет на СЗО 2018-2019 г.:  

Заразни болести 
Незаразни болести 
Промоция на здраве през целия жизнен цикъл 
Готовност на здравните системи за новите  
    предизвикателства 

 
 

Българският здравен министър Кирил Ананиев: 
ЗА ПОСТИГАНЕТО НА УНИВЕРСАЛНО ЗДРАВНО ПОКРИТИЕ 

Е НЕОБХОДИМО СЪТРУДНИЧЕСТВО НА ВСИЧКИ НИВА  
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СЗО НАСТОЯВА ЗА ПО-СТРИКНТИ  
МЕРКИ СРЕЩУ СЕПСИСА 

 
На 5 май, традиционно посветен на темата за чисти-
те ръце (World Hand Hygiene Day) Световната здрав-
на организация постави във фокуса на вниманието 
на специалистите и обществото проблема за превен-
цията на сепсиса, информира Redmedia.bg.  
Всяка година в света се регистрират 30 милио-
на случая на пациенти, засегнати от сепсис. Тази 
тежка животозастрашаваща инфекция най-често 
възниква в хода на болнично лечение, а появата й 
може да бъде предотвратена със засилени мерки за 
превенция, особено важна сред които е добрата хи-
гиена на ръцете, подчертават експертите на светов-
ната организация. 
От СЗО призоваваха политиката за поддържане на 
добра хигиена на ръцете да се превърне в национа-
лен здравен приоритет и маркер за успех на цялост-
ната национална здравна политика в съответствие с 
резолюцията на Световната здравна асамблея от 
2017 г.  Добрата хигиена в лечебните заведения и 
формирането на безусловни и стриктно спазвани 
правила за чисти ръце на болничния персонал тряб-
ва да се утвърдят като неотменен компонент на по-
литиката по качеството в болниците, изтъкнаха от 
СЗО. Същевременно експертите припомниха на па-
циентите, че трябва да познават правилата на лич-
ната хигиена и да ги спазват във всички ситуации - 
във всекидневието, у дома и когато се намират в бол-
нично лечение.     
 
 
 

ЗНАМЕНИТОСТИ СЪБРАХА  
210 МЛН. ДОЛАРА ЗА БОРБАТА СЪС СПИН 

 
Знаменитости събраха над 210 млн. долара за борба-
та срещу коварното заболяване СПИН на гала ве-
черта „Киното срещу СПИН" в Кан, съобщи Red-
media.bg, позовавайки се на световните  информа-
ционни агенции.  
Сред звездите, участвали в благотворителната 
акция, бяха актьорът Пиърс Броснан, шампионът 
от Формула 1 Люис Хамилтън, Парис Хилтън, ак-
трисата Мила Йовович и топмоделът Хайди 
Клум. 
 На събитието, което се организира всяка година, се 
събират над 1000 знаменитости и гости в двореца 
„Идън Рок" в Кап д'Антиб. На традиционния търг 
бяха предложени за продажба произведения на изкус-
твото, луксозни ваканции, автомобили и яхти. 

 
Патриша Ламбърт, директор на  

Международния правен консорциум: 
БЕЗДИМНИТЕ ЦИГАРИ СА МОДЕРНИ,  

НО ВРЕДНИ 

 
Нова мода за пушачите залива пазара. Алтернатив-
ни и привлекателни продукти под формата на раз-
лични лъскави устройства заместват традиционните 
цигари, с претенцията, че са по-безвредни. Те обаче 
не са безопасни и имат нужда от същата регулация и 
ограничения каквито важат и за традиционните ци-
гари – по отношение на реклама, акцизи, такси и 
забрана на ползването им в закрити помещения. То-
ва послание отправи директорът на Международ-
ния правен консорциум Патриша Ламбърт по време 
на визитата си у нас, информира Clinica.bg. 
„Тютюневата индустрия се движи с големи темпове 
напред и ние трябва да реагираме също толкова бързо, за 
да се справим с това", призова тя. 
 

Новите продукти са характерни с това, че се нагря-
ват, но не изгарят и не отделят дим, а производите-
лите им изтъкват, че са по-безвредни и щадящи 
здравето ни. Патриша Ламбърт обаче е категорична, 
че тази теза трябва да се постави под въпрос. Тя 
сравни традиционните цигари и алтернативите 
продукти с цяла и половин чаша отрова и заяви, че 
новите продукти са рискови и също могат да ни 
разболеят. „Това е бъдеще без дим, но не и без тютюн", 
изтъква тя. Според нея се води агресивна и мощна 
рекламна кампания на новите продукти, които мо-
гат да „зарибят" дори и непушачите, лансирайки 
внушението, че не причиняват вреда за здравето.  
 

Комитетът по обществено здраве към Междутерито-
риалния съвет на Националната здравна система на 
Испания издаде предупреждение за здравните рис-
кове от употребата на тютюневи изделия без нагря-
ване и препоръча те да не се използват. 
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Международното дружество  
по хипертония призова: 
НАУЧИ ТВОИТЕ ЧИСЛА!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Май Месецът за измерване (May Measurement Month 
- МММ) е тазгодишната глобална кампания за ин-
формиране и скрининг, ръководена от Междуна-
родното дружество по хипертония (International So-
ciety of Hypertension - ISH), информира Redme-
dia.bg.  
 
ISH представлява водещите световни учени, клини-
цисти, многобройни доставчици на здравни услуги 
и съсловни организации на медицински професио-
налисти, обединени от общ интерес към борбата с 
артериалната хипертония. Целта на кампанията е 
да се разшири обхватът на измерването от един ден 
- 17 май, традиционно отбелязван като Световен ден 
за борба с хипертонията,  на един месец. 
Тази година мотото на Световния ден за борба с хи-
пертонията беше "Научи твоите числа!" ("Know Your 
Numbers!"). То има за цел да заостри вниманието на 
хората и да ги мотивира да измерват редовно нивата 
на артериалното си налягане и да следят за евенту-
ални промени в него.  
 
През май доброволци от над 100 държави, сред кои-
то и България, измерваха кръвното налягане на хора 
в градове и села. Усилието е част от глобалната 
скринингова акция, която полага основите на маща-
бен световен скрининг. В рамките на акцията граж-
даните бяха приканени да се съгласят да бъдат ре-
гистрирани данните за кръвното им налягане. Всеки 
регистриран хипертоник получи съвет какво трябва 
да направи за да нормализира кръвното си наляга-
не. 
 
 

 
 

ИРЛАНДЦИТЕ ГЛАСУВАХА  
ПРОТИВ ЗАБРАНАТА НА АБОРТИТЕ 

 
 
Близо 70% от ирландците  подкрепиха отпадането 
на забраната за ранното прекратяване на 
бременността на референдум, който се състоя на 
25 май 2018 г.  Малко над 30% гласуваха  против, 
съобщиха в деня на вота международни медии. 
Активността на този референдум беше по-висока, 
отколкото на допитването за еднополовите 
бракове и на последните парламентарни избори. 
Населението на страната беше попитано дали иска 
да отхвърли или да задържи част от 
конституцията, позната като „Осмата 
поправка”. Според този текст нероденото дете има 
същите права за живот като бременната жена. 
 
„Благодаря ви, че гласувахте днес. Това е 
демокрацията в действие. Изглежда, че правим 
история”, написа премиерът на Ирландия Лео 
Варадкар. 
 
До този момент законът в Ирландия беше толкова 
строг, че позволяваше прекратяване на бременност 
единствено ако животът на родилката е 
застрашен, но не и при случаи на изнасилване, 
кръвосмешение или тежки заболявания на плода. 
Референдумът е резултат от дебат на тема аборт, 
който продължава в страната от десетилетия. 
Това е шестият вот по темата. 
 
"Осмата поправка" е въведена в Конситуцията на  
Ирландия през 1983 г., припомня Clinica.bg. Ако 
тази поправка отпадне жените ще могат да 
прекъснат бременността си до 12-та седмица.   
Ирландският министър на здравеопазването Сай-
мън Харис коментира, че референдумът не е толко-
ва за абортите, колкото за това как да се реагира на 
реалността. "Всеки ден в нашата страна най-малко 
девет ирландки отиват във Великобритания, за да 
прекъсват бременността си. Това е реалността", 
изтъкна  Харис, цитиран от международните ме-
дии.  
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Според проучване на китайски учени яйцата спо-
койно могат да бъдат причислени към суперхрани-
те, които е полезно да консумираме ежедневно. 
Проучването е проведено сред 400 000 души и по-
казва, че тези от тях, които изяждали по едно коко-
ше яйце дневно, имат средно около 20% по-нисък 
риск от развитие на сърдечни проблеми в дългосро-
чен план, информира Puls.bg. 
 
Към състоянията, влизащи в групата на сърдечните 
заболявания, китайските учени причисляват 
аритмиите, проблемите със сърдечните клапи, 
както и добре познатите най-тежки състояния – 
стеснението и запушването на коронарните съдове 
и инфарктът. Всички тези здравословни проблеми 
може да се развият като последствие от 
нездравословното хранене, а редовната консумация 
на яйца може да послужи като успешна 
превантивна мярка, твърдят от изследователския 
екип. 
 
Прекаляването с яйцата продължава да се отрича и 
да се посочва като нездравословен хранителен 
навик, нo редовната им консумацията в малки ко-
личества носи своите ползи. Яйцата са богати  
на микроелементи, пълноценни белтъчини и на 
холестерол. И докато белтъчините са задължителен  
 

 

компонент на здравословното хранене, все по-често 
като такъв се посочва и холестеролът в нормални 
количества. 
 
Данните от изследването показват, че хората, които 
консумират по едно яйце дневно, имат 25% по-
нисък риск от развитие на хеморагичен инфаркт 
(състояние, при което се наблюдава масивен 
кръвоизлив, предизвикан от разкъсване стената на 
кръвоносен съд в областта на сърцето). 
Обобщението на резултатите показва още, че 
редовната умерена консумация на яйца намалява с 
15% риска и от другия тип инфаркт – исхемичния. 
При него увреждането на сърцето се предизвиква 
от затрудненото му кръвоснабдяване вследствие 
стесняването или запушването на коронарен кръ-
воносен съд.  

 
 
 

Според проучване на китайски учени: 
ЕДНО ЯЙЦЕ НА ДЕН ПАЗИ ОТ ИНФАРКТ 

     

 
МАКАРОНИТЕ - СЪЮЗНИК СРЕЩУ  

ИЗЛИШНИТЕ КИЛОГРАМИ 
 
Препоръките към хората на диета обикновено са да 
намалят количествата на въглехидратите в храната 
си. Канадски учени обаче установиха, че макаронените 
изделия помагат за отслабване, съобщи БНР. 

  
Ако човек яде три порции от тази основна италианска 
храна седмично, ще отслабне половин килограм за 12 
седмици, твърдят лекари от болницата „Сейнт Май-
къл“ в Торонто, съобщи в. „Дейли мейл“.  
 

За разлика от повечето въглехидрати, макаронените 
изделия имат нисък гликемичен индекс и затова не 
предизвикват резки промени в кръвната захар. От пре-
дишни изследвания е известно, че храните с нисък гли-
кемичен индекс засищат повече. С тях гладът настъп-
ва по-късно и затова помагат да бъде ограничен прие-
мът на калории.  
 

Канадските учени са анализирали данните за 2448 ду-
ши от 29 изследвания, сравняващи ефекта от макаро-
нените изделия спрямо другите въглехидрати. 
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Движението е здраве - това е известно на всеки, 
както е известно, че ходенето е една от най-
добрите физически активности, която поддържа 
тялото ни във форма. И, разбира се, най-
достъпната, информира Jivotatdnes.bg. 
 

Преди известно време учени от Япония и 
Великобритания обявиха, че  10 000 крачки са не-
обходими, за да се поддържа добро здраве. Учени от 
университета в Шефилд, Великобритания ги оп-
ровергават с твърдението, че продължителното и 
прекалено физическо натоварване е вредно за орга-
низма. Те са провели експеримент, като разделили 
участващите в него  на две групи. Първата изми-
навала дневно по 10 000 крачки, а втората – три 
кратки разходки по 1000 крачки. Резултатите 
показали, че умереното физическо натоварване 
носи най-голяма полза за организма. Изминавайки 
и само 3000 крачки на ден, хората може да се под-
държат в добро здравословно състояние.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

                НЯКОИ ПОЛЗИ ОТ ХОДЕНЕТО ПЕША: 
 
 Стимулира кръвообращението, повишава нивата на 

кислород в клетките, подобрява работата на сърцето 
и белите дробове 

 
 Нормализира кръвното налягане и намалява риска 

от сърдечно-съдови заболявания 
 
 Понижава нивата на лошия холестерол и повишава 

нивата на добрия 
 
 Нормализира телесното тегло, стяга мускулатурата 

и заздравява костите 
 
 Дава възможност на организма да си набави нужно-

то количество витамин D 
 
 Повишава енергията в тялото, намалява стреса и 

подобрява съня 
 
 Стимулира производството на ендорфини - хормо-

ните на щастието. 
 

 

 
 
 

Английски учени твърдят: 
3000 КРАЧКИ ДНЕВНО СА ДОСТАТЪЧНИ ЗА ДОБРО ЗДРАВЕ 
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- Иванчо, хайде да си играем на док-
тор и медицинска сестра.  
- Не, Марийке, за тия смешни запла-
ти не си заслужава! 
                            

                                                                 * * * 
 
Медицинска сестра към пациент в 
болницата: 
- Стига телевизия, време е за лягане! 
- Ама да не ни хванат? 
                        
                     * * * 
 
Доктор към медицинска сестра: 
- Пишете "Черепна травма на глава-
та". 
- Имате предвид черепно-мозъчна 
травма! - възразява сестрата. 
- Не, този няма мозък, щом за рожде-
ния ден на жена си се е прибрал с 
любовницата си. 
 
                     * * *             
 
На преглед при психиатър. 
- Докторе, мисля че полудявам... 
Мебелите ми говорят, и аз им от-
говарям! 
- Интересно. И как разбра това? 
- Дремя си с жената в спалнята, а 
гардеробът казва "Според мен той 
заспа"... 
Жена ми му отговаря: 
- Да, заспа... 
Гардеробът: 
- Тогава аз ще тръгвам вече... 
Аз викам на гардероба: 
- Къде ще тръгваш, бе?!?! Още не 
съм изплатил кредита за теб! 
 
 
                       * * * 
 
- Госпожице, когато се усмихвате, 
в мен се появява голямо желание 
да Ви поканя при мен! 
- Ау-у-у, голям Дон Жуан сте ... 
- Какво говорите? Зъболекар съм... 
 
 

                          
                    * * * 
 

Блондинка среща приятелка.  
- Ух, муцка, ходих на зъболекар. Из-
вадиха ми зъб.  
- Леле, душко, а сега боли ли те?  
- Ми не знам, той остана при зъболе-
каря... 
 
                           * * * 
 
Човек с две изгорени уши постъпва в 
Спешното отделение. 
- Обяснете ми, как се случи? - пита 
лекарят. 
- Ами-и-и, докато си гладех, теле-
фонът звънна - и аз хоп, ютията на 
ухото. 
- Добре де, ами другото ухо? 
- Другото пострада като звънях на 
Бърза помощ... 
 
                         * * *  
 
Медицинска сестра към доктора: 
- Когато проверявах пулса на болния, 
сърцебиенето му се учестяваше. Не-
що трябва ли да направя? 
- Я по-добре хубаво си закопчайте 
престилката! 
 
                          * * * 
 
Мъже, които се връщали от  коман-
дировка решили да се пошегуват с 
един от колегите си и без той да за-
бележи подхвърлили в куфара му ку-
тия с презервативи. Вкъщи жена му 
разопаковала багажа и... ги намерила. 
Тя погледнала съпруга си с гневен пог-
лед, но той  реагирал светкавично: 
– А, те на всички ни раздаваха, 
ама аз моите не съм ги използвал. 
След това дълго време имало скандали 
в семействата на другите мъже, кои-
то не могли да отговорят на въпроса 
на съпругите си: 
– Къде са презервативите ти от 
командировката? 
 
 
                           * * * 
 

 
 

Срещнали се двама съученици, които 
дълго време не са се виждали. 
- Как си? Какво ново при теб? 
- Ами ожених се в Германия, имам 
две деца, много успешна кариера, 
къща в центъра на Берлин, вила в по-
лите на Алпите. А при тебе какво ста-
ва? 
- Ами тръгнал съм да си платя интер-
нета... 
- Аха... а иначе? 
- Иначе ще го спрат... 
                             

                                                            * * * 
 
Той: 
- Аз съм от факултета по физика и не 
знам това добре ли е или зле, хората 
реагират различно. 
Тя: 
- Това е супер! 
- Така ли?! 
- Ами да, аз обичам спортисти! 
                          

                                                                * * * 
 
Студент се явява на изпит по исто-
рия. Тегли си билет и му се пада да 
говори за Левски. Студентът сяда 
при професора и започва: 
- Левски е най-добрият футболен от-
бор в България... 
Професорът гневно го прекъсва, пи-
ше му двойка и го изгонва от залата. 
На излизане, студентите, които ча-
кат отвън, го питат: 
- Труден ли беше изпитът? 
Студентът: 
- Не бе, елементарен, обаче професо-
рът е фен на ЦСКА... 
 
                       * * * 
 
Две приятелки на кафе: 
– Вече три месеца ходя на фитнес! 
– И какво, отслабна ли? 
– Да, с 300 лева... 
 
 
                       * * * 
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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. 


