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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.  
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   ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ 

 

 

 

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

 
 
   КУРСОВЕ ЗА ДИСТАНЦИОННО ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ НА БАПЗГ 
                                 
                                        
                                
 
 
 
 
 
 
 
                    

                                                                               

www.learning.nursing-bg.com 
 
 

 
 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 
 

Провеждане на курсовете: Целогодишно 
Начало на курс: Всяко 15-то число на месеца 

Продължителност на обучението: 15 дни 
Срокове за записване: Регистрацията в платформата и заплащането за курса  

се правят най-малко 5 дни преди началото на курса. 
При необходимост от допълнителна информация: Свържете се с нашите курсови 

администратори на тел: 02/915 69 15, 0886 196 991, 0888 011 868. 
Е-mail: cpo.bapzg@gmail.com 
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   ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ 

 

 

 
 
 
 

 
На 21-22 септември 2018 г.  в Сливен ще се проведе 
Юбилейна научна конференция на тема "Съвременните 
тенденции в здравните грижи". Форумът е организиран от 
Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - 
гр. Варна. 
 

 
 
На 04-07 октомври 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 сесия за професионалисти по здравни гри-
жи. 
 
 
На 19-20 октомври 2018 г. в Шумен ще се проведе  
XIV Национален форум на специалистите по здравни  
грижи. 
 
 
На 02-03 ноември 2018 г. в София ще се състои XII Со-
фийски симпозиум по репродуктивна медицина.  
Събитието се организира от Института по репродуктивна 
медицина и Медицински комплекс "Д-р Щерев".   
 
 
Повече подробности за събитията можете да прочетете в 
сайта на БАПЗГ - раздел “АКТУАЛНО”, подраздел 
"Предстоящи събития".  



9  

ЗДРАВНИ ГРИЖИ, брой 7/2018 

 
        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.  
 

 

 
 
 
 
 

Здравейте скъпи приятели, 
 
Надявам се, че ще намерите нещо полезно и приятно 
за четене и в юлския ни брой, който отразява много-
то събития, състояли се през месеца. Въпреки отпус-
карския период, нашият екип работи усърдно, за да 
Ви предостави възможно най-добрата информация, 
интервюта с изявени професионалисти по здравни 
грижи, новости. Не спираме да следим, както вече 
обещахме, какво се случва и/или ще се случи в здра-
веопазната ни система. Министър Ананиев предста-
ви пред коалиционните партньори своите предложе-
ния за нов здравноосигурителен модел на здравео-
пазването, но представянето пред обществото и об-
съждането му явно ще е след месец август.  
 
Проведохме интересна професионална среща с коле-
ги от Шанхай, които посетиха България за да се за-
познаят с нашето здравеопазване и с възможностите 
за медицински и спа туризъм у нас. Особено засилен 
беше техният интерес към организацията на извън-
болничната помощ, патронажните грижи, грижите 
за възрастните хора и малките деца. Споделиха своя 
опит в тази насока, който изцяло отговаря на изиск-
ванията на СЗО. Ролята на професионалистите по 
здравни грижи при тях е достойно оценена и общест-
вото разчита на тях за промоция на здраве, профи-
лактика и грижи в дома за всички нуждаещи се. Ки-
тайските ни колеги разгледаха няколко клиники в 
УМБАЛ „Св. Анна“ в София и бяха впечатлени от 
добрата организация на работа, обновената инфрас-
труктура на болницата, възможностите за обучение и 
топлото отношение, с което бяха посрещнати от ме-
дицинските екипи. Разделихме се с обещания за сът-
рудничество, защото въпреки различията в системи-
те на здравеопазване на нашите две страни, мисията 
ни е една и съща: постигне на устойчивите цели за 
здраве в XXI век чрез осигуряване на качествени 
здравни грижи за всички, защото всеки има право на 
здраве и всеки медицински специалист има право на 
устойчиво професионално развитие и добър социа-
лен статус.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Надявам се, че ще намерите време и за почивка през 
лятото, въпреки извънредните дежурства поради 
недостиг на персонал. Всички се нуждаем от отдих и 
време за размисъл, да спрем забързания си ход и да 
осмислим най-важното в човешкия живот –за да има 
здраве,  ние сме нужни на хората, раздаваме безот-
казно себе си за другите и това се награждава с 
„Благодаря!“.  А за да ни има, трябва да оцелеем 
въпреки трудностите и да изискваме това, което ни 
се полага - добри условия на труд, възможности за 
продължаващо обучение и кариерно развитие, адек-
ватно заплащане и уважение за усилията ни от уп-
равляващите и от обществото. Все още се надяваме, 
че отговорните институции ще изпълнят обещания-
та си! 
 
Пожелавам на всички здраве и усмихнато лято!    

 
 

Милка Василева, 
Председател на УС на БАПЗГ:  

 

ЗА ДА НИ ИМА, ТРЯБВА ДА ОЦЕЛЕЕМ ВЪПРЕКИ ТРУДНОСТИТЕ  
И ДА ИЗИСКВАМЕ ТОВА, КОЕТО НИ СЕ ПОЛАГА 

 

  АКТУАЛНО 

                 
                                     БР ОЙ 7            ГОДИНА 9                2018 г.               БАПЗ Г            
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 ТЕМА НА БРОЯ 

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

 

 

 
            

ЕКСПЕРТИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ИНСТИТУЦИИ  
НАПРАВИХА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА  

ПОВЕЧЕ ПРОЗРАЧНОСТ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО  
   

 
 

"За да има прозрачност в здравеопазването здравната система трябва да предоставя на широката 
общественост и на пациентите пълна информация за стратегията, решенията и оценките на 
водената от нея политика. И това трябва да става ясно, разбираемо и своевременно". Това изтък-
на проф. Петко Салчев от Националния център за обществено здраве и анализи (НЦОЗА). 
Специалистът представи своя презентация по време на здравния дебат "Прозрачност и 
здравеопазване", организиран по повод създаването на първия у нас "Индекс на болници-
те".  
 
Дебатът бе организиран от "Галъп интернешънъл" и Clinica.bg и се  проведе на 23 юли 2018 
г. в Института по социология "Иван Хаджийски" в София.  В него участие взеха зам.-
здравният министър д-р Бойко Пенков, новият управител на НЗОК д-р Дечо Дечев, нацио-
налният омбудсман Мая Манолова, председателят на Българския лекарски съюз д-р Иван 
Маджаров,  председателят на Националната комисия по качество на БАПЗГ г-жа Петя Нед-
кова, председателят на Българския зъболекарски съюз д-р Николай Шарков и др.  
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Проф. Петко Салчев се спря на движението на па-
ричните потоци в системата на здравеопазването и 
постави въпроси, чиито отговори от компетентните 
институции биха могли да доведат до ефективни 
стъпки за подобряване на лечението и намаляване 
на разходите за него: 

 

 

 
Проф. Даниел 
Вълчев от Цен-
търа за правни 
и н и ц и ат ив и 
представи те-
мата "Прозра-
чност и управ-
ление на пуб-
личните систе-
ми", подготве-
на съвместно с 
прависта и 
предс еда тел 
на Нотариал-
ната камара г-н Димитър Танев. Бившият министър 
на образованието направи сравнение между двете 
големи публични системи - образованието и здраве-
опазването. Той изтъкна, че в образованието са нап-
равени промени в механизмите на финансиране, 
които са довели до оптимизиране на разходите 
(единен стандарт за издръжка на ученик;  
въвеждане на делегирани бюджети, които зависят от 
броя на учениците, вида на училището и 
категорията на общината; бонуси за оптимизиране 
на системата - пари, автобуси, хранене; 
финансиране на различни програми). В здравния 
сектор обаче средствата и разходите са се 
увеличили. Според проф. Вълчев причините за това 
са в сгрешения модел на управление, финансиране 
и контрол. Болниците имат сметка да приемат 
повече пациенти за лечение за по-добре заплатени 
клинични пътеки, тъй като Националната 
здравноосигурителна каса плаща на преминал 
пациент. Друга слабост на системата е, че 
управителят на здравната каса не носи персонална 
отговорност, тъй като в момента няма право на 
самостоятелни решения, а официализира 
решенията на членовете на Надзорния съвет на 
НЗОК. От презентацията стана ясно, че е нужно да 
се засили контролната дейност чрез:  

 ТЕМА НА БРОЯ 

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

 

 

 
 Колко на брой са задължително здравно- 
      осигурените лица? 
 

 Колко наброяват здравнозастрахованите 
лица? 

 

 Какви суми се събират от здравноосигуре-
ните лица? 

 

 Колко са здравнозастрахователните пре-
мии? 

 

 Колко отделят работодателите за здра-
ве? 

 Колко отделя държавата? 
 

 Как се разпределят парите и на какъв 
принцип? 

 

 Как се контролира разходването на средс-
твата за здраве? 

 

 Има ли оценка за вложените пари за здраве 
(лични и обществени) и постигнатите 
здравни резултати? 

 
 Електронна система, чрез която дистанцион-

но и в реално време да се следи за текущите 
разходи в лечебните заведения  

 Електронно досие на всеки пациент, с въз-
можност за личен контрол над извършените 
манипулации  

 Последващ контрол по документи – ИТ ре-
шения, проверка по места, анализи в случаи 
на необичайни отклонения и преразходи  
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Проф. Вълчев се спря на слабостите в лекарствената 
политика, която е подчинена на корпоративни ин-
тереси и дава възможност за непрекъснато нараства-
не на разходите за лекарства. Той представи някои 
възможни решения на политическо ниво при 
постигнат обществен консенсус: 
 

  
Проф. Вълчев предложи и някои организационни 
промени, които биха довели до оптимизиране на 
системата:   

 
"За да се реформира системата обаче е нужна не само 
политическа подкрепа, но и поемане на риск от страна 
на управляващите, които да бъдат готови да платят 
цената за това", изтъкна проф. Вълчев. 
 
 

 
 

 

В презентацията 
си Аркади Шар-
ков от Експерт-
ния клуб по ико-
номика и поли-
тика (ЕКИП) из-
тъкна, че лекари-
те рядко инфор-
мират пациента 
за алтернативите 
за неговото лече-
ние и терапия -  
задължение, кое-
то е залегнало в 
Закона за здраве-
то.  

Освен това липсва институционална информация 
относно генеричните заместители на медикаменти-
те, както и прозрачност на заплащаните от НЗОК 
средства за медикаменти, разбита по брой опаковки, 
търговска марка и др. Той подчерта, че все още не е 
въведена Национална информационна здравна сис-
тема и припомни, че се работи по третия проект за 
такава система, който би трябвало да бъде готов до 
края на тази година.   
 
 
Председате-
лят на Наци-
оналната па-
циентска ор-
ганизация  
д-р Стани-
мир Хасър-
джиев се спря 
на европейс-
ките принци-
пи и практи-
ки за проз-
рачност на 
пациентските 
организации. 

"Прозрачността на процесите в здравеопазването 
може да се гарантира само чрез упражняване на об-
ществен контрол", бе категоричен д-р Станимир 
Хасърджиев, който е и член на Надзорния съвет на 
НЗОК. По думите му има две възможности за това - 
пряк контрол чрез гражданите и чрез организации-
те, които представляват пациентите.  
 

 ТЕМА НА БРОЯ 

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

 

 

 Поетапно увеличаване на средствата в 
сектор "Здравеопазване" срещу провеждане 
на реформи (в страните от ЕС за 
здравеопазване средно се отделят по 7-8% от 
БВП) 

 Ясна регулаторна рамка за лекарствена по-
литика 

 Оптимизиране на  мрежите на спешната и 
болничната помощ по обективни показатели 
– например пристигане на линейката до 10 
мин., пристигане в болницата - до 1 час. 

 Определяне на целеви стойности в система-
та (в т.ч. нива на заплащане в сектора,  необ-
ходим медицински персонал на 100 души на-
селение и т.н.) 

 
 Приемане на здравна карта (национална 

териториална мрежа) за необходими здравни 
заведения – отделно за спешна и болнична 
помощ 

 Отделяне на звената за спешна помощ и оп-
ределянето им за фундамент на здравната 
услуга. Създаване на „защитени“ спешни 
звена 

 Поетапно и значително редуциране на бол-
ничните заведения и базирането им в по-
големите населени места. Закупуване на не-
обходимите линейки и хеликоптери 
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"Въвеждането на 
нови правила при 
финансирането на 
медикаментите от 
Н а ц и о н а л н а т а 
здравноосигурител-
на каса (НЗОК) е 
е д и н  о т 
м е х а н и з м и т е , 
които ще доведат 
до намаляването на 
р а з х о д и т е  н а 
здравния фонд", 
изтъкна по време 
на дискусията 
управителят на 
НЗОК д-р Дечо 
Дечев.  
 

Той предлага при няколко ефективни алтернативи 
за лечение, НЗОК да покрива най-евтината, а ако 
пациентът си избере по-скъп медикамент да 
доплати разликата. Тази философия на плащане на 
медикаментите от страна на фонда вече фигурира 
при лекарства за извънболнична помощ, но не се 
прилага при медикаментите за болничната помощ - 
например при лекарствата за лечение на 
онкоболни. Точно поради тази причина нерядко 
разликата в себестойността на терапията на 
пациенти с едно и също заболяване в различните 
болници варира в пъти, както показват и данните 
от "Индекс на болниците".  
 
„Радвам се, че 
д-р Дечев мис-
ли в тази посо-
ка. Може да 
разчита на 
п о д к р е п а т а 
ми", коменти-
ра д-р Бойко 
Пенков, зам. -
министър на 
здравеопазва-
нето и член  
на Надзорния 
съвет на НЗОК. Той допълни, че Министерство на 
здравеопазването  продължава работата по елект-
ронния търг за лекарствата в болниците, от който се 
очаква разходите на болниците за медикаменти да 
се свият с 15%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
"Здравноосигурителният модел е добър, липсата на добър 
контрол и реално остойностяване на медицинските ус-
луги доведоха до изкривявания - насочване на средствата 
предимно в болничните структури, нерегламентирани 
заплащания от страна на пациентите и др. Трябва да се 
отделят повече средства за извънболничната помощ, за 
да се използва финансовият ресурс по-ефективно", из-
тъкна председателят на БЛС д-р Иван Маджаров.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Председателят на Националния съвет по качество 
на БАПЗГ г-жа Петя Недкова също се спря на необ-
ходимостта да се засили ролята на извънболничната 
помощ като се осигури финансиране за самостоя-
телни дейности на медицинските сестри и акушер-
ките, което неминуемо ще доведе до намаляване на 
разходите в болничната помощ.   

 ТЕМА НА БРОЯ 

                 
                                     БР ОЙ 7            ГОДИНА 9                2018 г.               БАПЗ Г            
 
  БРОЙ 12               ГОДИНА  7                2016  г.               БАПЗ Г           
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ПРОЕКТЪТ "ИНДЕКС НА БОЛНИЦИТЕ" 
 

Има много какво да се желае от предоставяното ле-
чение по отношение на неговата достъпност, комп-
лексност и качество в три от основните социално 
значими области в медицината – онкология, кардио-
логия и неврология. Това показва нов „Индекс на 
болниците", чиято реализация е съвместна разработ-
ка на „Галъп интернешънъл" и специализирания 
здравен сайт Clinica.bg. Целта е да се даде повече 
прозрачност за дейността на лечебните заведения 
при някои социално значими диагнози. Проектът 
увеличава възможностите за извършване на по-
добре информиран избор за лечение при пациенти-
те и заостря вниманието на специалистите и инсти-
туциите върху постигането на по-добри резултати 
при осъществяването на медицинската дейност. 
"Индексът на болниците" се състои от две основни 
части. Първата показва обективните данни за броя 
лечебни заведения, които оперират в областта на 
неврологията, онкологията и кардиологията, както 
и на обема дейност, който всяко едно от тях е извър-
шило през 2017 г. Освен количествени са въведени и 
качествени показатели за всяка от трите медицински 
области. Данните за реализирането на тази част от 
индекса са предоставени от НЗОК. 
 
БОЛНИЦИТЕ: 
 

Онкология 
Общо 40 са били болниците и диспансерите, в които са 
се лекували пациентите с онкологични заболявания у нас 
през 2017 г. Само в 11 от тях са се извършвали и чети-
рите дейности по лечението на онкологичните заболява-
ния – химиотерапия, лъчелечение, диспансерно наблюде-
ние и палиативни грижи. Tочно проследяването на паци-
ентите обаче е изключително важно след приключване 
на активното им лечение. През миналата година пациен-
тите на химиотерапия са били 31 878. В същото време 
броят на диспансерните прегледи, които са извършени 
на хора с онкологични заболявания в страната, са били 
11 005, въпреки че всеки пациент трябва да бъде просле-
дяван. Диспансерни прегледи са се извършвали в 30 от 40-
те лечебни заведения по онкология, като в 12 от тях за 
цяла година са направени по-малко от сто прегледа.  
 
Неврология 
Над 130 са лечебните заведения, където се настаняват 
хора с исхемични инсулти. През миналата година в тях 
са били приети 50 304 случая. Броят е устойчив за  
последните години. Тревожна тенденция обаче е, че едва 
в 36 от болниците се е осъществявало лечение на исхе- 

 
 
мичните инсулти с тромболиза, което дава реално шанс 
за възстановяване на пациентите. Общо 428 са били 
тромболизите през 2017 г. Това означава, че от всички 
50 304 души с исхемични инсулти, модерно лечение са 
получили приблизително 0.8%. В същото време в стра-
ните от ЕС тази цифра е над 3.5% като в някои дости-
га и над 12%.  
Тромбектомиите са друга модерна възможност за лече-
ние на инсултите у нас. Тя се прилага при пациенти, 
където тромболизата не може да помогне, защото съси-
рекът, който спира притока на кръв в мозъка е много 
голям. Лечение на пациентите с този метод у нас обаче 
през миналата година е имало едва в две лечебни заведе-
ния. 
 
Кардиология 
Общо 59 са лечебните заведения в страната, които са 
имали инвазивна кардиология през 2017 г. Гъстотата им 
безспорно е най-голяма в столицата, където има 13 инва-
зивни лаборатории. Около 77 000 са процедурите, които 
са били направени в тях през миналата година. Броят на 
диагностичните е бил 39 231, а на лечебните – 34 373. 
Отделно от тях са били поставени 4 324 пейсмейкъра. 
Обемът на извършените процедури в лечебните заведе-
ния обаче е доста различен. В по-малко от половината 
клиники диагностичните или лечебни манипулации гра-
витират около и над 1000 за година. Местата, в които 
всяка една от двата вида процедури са около или под 500 
са още толкова. Електрокардиостимулация се извършва 
в 22 от всички 59 клиники. Още по-малък е броят на 
лабораториите, които поставят кардиовертер - 13, а не 
само антибрадикарден пейсмейкър.  
 

 

ПАЦИЕНТИТЕ: 
 

Втората част на "Индекса на болниците" дава субек-
тивната нагласа на пациентите, които са претърпе-
ли лечение в болница през изминалите пет години. 
Тя е осъществена чрез сондаж на социологическата 
агенция „Галъп интернешънъл" сред 772-ма души в 
периода 9 - 16 март 2018 г.  Изводите сочат, че 2/3 от 
пълнолетните българи, които са били в болница 
през последните 5 години, са "много доволни" или  
"по-скоро доволни" от лечението и грижата, които 
са получили. Останалата 1/3 обаче са изразили неу-
довлетворение.   
Доплащането остава един от основните проблеми за 
пациентите. Двама от всеки петима пациенти споде-
лят, че се е наложило да правят плащания, които 
смятат за извънредни, допълнителни и необоснова-
ни.  
 

 ТЕМА НА БРОЯ 

                 
                                     БР ОЙ 7            ГОДИНА 9                2018 г.               БАПЗ Г            
 
  БРОЙ 12               ГОДИНА  7                2016  г.               БАПЗ Г           
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- Медицинска сестра Спасова, Вие сте сред награде-
ните спешни медици от Пациентски организации 
"Заедно с теб". Какво означава за Вас тази награ-
да? 
  
- Тази награда означава много за мен. Доверието и 
уважението, което имат към мен означава, че все пак 
съм постигнала нещо в този живот, че не съм живяла 
напразно! 
 
- Защо избрахте професията на медицинската сес-
тра? 
 
- Обичам да помагам на болните. Невероятно е това 
чувство, когато спасиш човешки живот да чуеш ед-
на-единствена дума - ”Благодаря!” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- От кого сте научили най-много?  
 
- Животът е най-добрият учител. Бих благодарила 
на д-р Добринка Петрова -бивш директор на ЦСМП 
- Добрич и на бившата старша медицинска сестра 
Павлина Алексиева, от които съм научила много.  
 
- Как издържате толкова много години на напреже-
нието - приемане на спешни адреси, работа на сме-
ни, агресия от страна на пациенти и техни близки?  
 
- И аз се чудя как издържах толкова години. Може 
би с много воля, упоритост, търпение и доста инат. 
Що се отнася до семейството ми може би най-много 
съм ощетила моите деца, защото не съм им отделяла 
необходимото време и внимание. 

   
            
                

Маргарита Спасова, 
Медицинска сестра в Центъра за  

спешна медицинска помощ - гр. Добрич: 
 

ЗА СЪЖАЛЕНИЕ МЛАДИТЕ НЕ ВИЖДАТ  
ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ В СПЕШНАТА ПОМОЩ 

 

 
Медицинска сестра Маргарита Спасова е сред 
наградените медици от Спешните центрове и 
отделения в първата по рода си инициатива 
"Спешните медици, с които се гордеем" на 
Пациентски организации "Заедно с теб". 
Официалната церемония по награждаването се 
състоя на 17 юли 2018 г. в зала 1 на Медицински уни-
верситет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна. 
 

Мед. сестра Спасова вече 40 години изпълнява своя 
човешки и професионален дълг в Центъра за спешна 
медицинска помощ  - Добрич. Спомня си точната 
дата на своя първи работен ден - 1-ви октомври 1978 
г. През годините е преминала много курсове за 
продължавмащо обучение по спешна медицина.  
 

В свободното си време обича за гледа стари български 
филми, един от най-любимите ѝ е "Време разделно". 
Любимият ѝ писател е Иван Вазов - говори за него с 
любов и преклонение, нарича го "Великият Иван 
Вазов!!!" Живее и работи, следвайки своя девиз 
"Прави каквото трябва, да става каквото ще!" 



16  

ЗДРАВНИ ГРИЖИ, брой 7/2018 

  ИНТЕРВЮ 

                 
                                     БР ОЙ 7            ГОДИНА 9                2018 г.               БАПЗ Г            

 

 

 

 
- Кои са най-трудните случаи във Вашата практи-
ка? 
 
- Има случаи, когато искам, но не мога да помогна с 
нищо, когато съм безсилна, а виждам в очите на бол-
ния и на близките му, че съм единствената им на-
дежда! Не мога да свикна съм смъртта! Преживявам 
всичко заедно с близките! 
 
- Минавало ли Ви е наум да смените работното си 
място, страната или професията?  
 
- Никога не съм мислила да сменя нито професията 
си, нито работното си място! 
 
- Медицинските професии изискват работа в екип. 
Разкажете за екипа, с който работите? 
 
- Наистина работата в ЦСМП е екипна. За да можеш 
да работиш пълноценно, трябва да разчиташ на ко-
легите си, да познаваш характера на всеки един, да 
знаеш какво умее и как се справя с трудностите на 
професията ни. Ние сме като едно семейство. Праз-
нуваме заедно рождени дни, Коледа, Нова Година... 
С една дума прекарваме по-голямата част от живота 
си на работното си място. Нощни дежурства, дневни 
дежурства - въртележката е непрекъсната... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Идват ли млади хора на практика в ЦСМП - 
Добрич и склонни ли са да останат на работа в 
центъра?  
 
- За съжаление, не! Кадровият  проблем е много го-
лям. Младите хора сякаш нямат смелост да работят в 
ЦСМП. Нашата работа е много отговорна - ние сме 
първите, които се сблъскват с пациента. От нашите 
знания, компетентност и умения зависи човешкия 
живот! За съжаление младите не виждат перспекти-
ви за развитие в Спешната помощ. Работата ни не се 
ползва с обществен авторитет. За това до голяма сте-
пен вина имат медиите, които публикуват и показ-
ват само негативни новини. 
 

 
 
 
 
 

 

Председателят на Пациентски организации 
"Заедно с теб" Пенка Георгиева връчи на 17 юли 
2018 г. във Варна грамота на мед. сестра Маргари-
та Спасова, която бе сред наградените в първото 
издание на националната инициатива "Спешните 
медици, с които се гордеем". 

 
Мед. сестра Маргарита Спасова със своя колежка в 
кратък промеждутък на спокойствие . 
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Екипът на електронния бюлетин "Здравни 
грижи" благодари на старша сестра Севдали-
на Мирчева, която въпреки своята заетост 
ни съдейства за това интервю.  

 
 Сплотеният екип на ЦСМП - Добрич 

 
- Специалисти по здравни грижи от цялата страна се 
включиха в националния протест, организиран от 
БАПЗГ, който се проведе на 12-ти май тази година на 
площад "Независимост" в София с искания за по-високи 
заплати, по-добри условия на труд, повече възможности 
за продължаващо обучение и кариерно развитие. Смята-
те ли, че ако станат тези промени, повече млади хора ще 
проявят интерес към медицинските професии? 
 

- Медицинските професии са много отговорни! Те са 
свързани със здравето на човека, а по-ценно от живота и 
здравето няма. За да се повиши интересът към тях е необ-
ходимо да се подобрят условията на труд, той да бъде 
достойно оценен, да се вложат средства за повишаване на 
квалификацията на работещите специалисти, да има по-
вече възможности за кариерно развитие, т.е да се изпъл-
нят исканията залегнали в декларацията на БАПЗГ. 
Според мен професионалистите в спешните центрове са 
много добре подготвени и трябва всячески да им се пома-
га да се развиват! 
 

- Какво Ви зарежда с енергия, за да продължавате нап-
ред?   
 

- Зарежда ме работата, разбирателството с колегите, ува-
жението на хората, благодарността в очите им. В заключе-
ние мога да кажа, че за малкото останали да работят в 
Спешна помощ това е не само работа, това е призвание и 
може би ... диагноза. Пожелавам на всички колеги от стра-
ната да бъдат здрави и да продължават да помагат на сво-
ите пациенти! 
                                                  Разговора води Румяна Милева 
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Пациентски организации "Заедно с теб" връчиха 
грамоти на спешни медици от цялата страна в знак 
на признателност и благодарност за тяхната отлич-
на работа. Инициативата "Спешните медици, с кои-
то се гордеем" се проведе по повод отбелязването за 
първи път на Световния ден на спешната медицина, 
определен от Европейската асоциация по спешна 
медицина. Официалната церемонията по награжда-
ването се състоя на 17 юли 2018 г. в зала 1 на Меди-
цински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - 
Варна. Бяха връчени грамоти на лекари, професио-
налисти по здравни грижи, парамедици и шофьори 
на линейки. 
 

Председателят на Регионална колегия на БАПЗГ - 
Варна г-жа Райна Бояджиева поздрави присъства-
щите от свое име и от името на председателя на УС 
на Българската асоциация на професионалистите по 
здравни грижи г-жа Милка Василева, връчвайки поз-
дравителен адрес и цветя.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
"От името на Управителния съвет на Българската асо-
циация на професионалистите по здравни грижи бих 
искала да Ви поздравя за инициативата "Спешни меди-
ци, с които се гордеем", която ще даде възможност предс-
тавляваните от Вас пациентски организации да отли-
чат най-добрите лекари и специалисти по здравни гри-
жи, които работят в областта на спешната помощ. 
Тези медици са подложени на голямо натоварване поради 
необходимостта от бърза реакция и взимане на най-
адекватното решение. Допълнителен стрес натрупват 
заради недостига на специалисти в тези звена и честите 
прояви на агресия от страна на пациенти и техни близ-
ки. Затова наградите на Пациентски организации 
"Заедно с теб" са необходим и важен знак на почит и 
уважение към тези, които 24 часа в денонощието спася-
ват човешки животи, често работейки на ръба на въз-
можностите си", пише в поздравителния адрес на 
председателя на БАПЗГ до председателя на Пациен-
тски организации "Заедно с теб" г-жа Пенка Василе-
ва.  
 

 
 
 

 

ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ ПОЛУЧИХА 
ПЪРВИТЕ ГРАМОТИ ОТ ПАЦИЕНТСКАТА ИНИЦИАТИВА  

"СПЕШНИТЕ МЕДИЦИ, С КОИТО СЕ ГОРДЕЕМ" 
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В поздравлението си Милка Василева изразява своя-
та увереност, че тази първа по рода си инициатива 
ще допринесе обществеността да чуе повече за все-
кидневните усилия на медиците от спешните звена 
у нас и ще спомогне да се възстанови крехкото дове-
рие между специалистите и хората, които се нужда-
ят от тяхната помощ. 
 

 
Председателят на РК на БАПЗГ - Варна г-жа Райна 
Бояджиева благодари на председателя на Пациентс-
ка организация ,,Заедно с теб” г-жа Пенка Георгиева 
за отправената покана и за чудесната инициатива 
като израз на уважение и зачитане на труда на спеш-
ния медик, който често проявява не само своя профе-
сионализъм, но и геройство.  

 

 
 

Директорът на 
Дирекция “Здра 
веопазване" към 
Община Варна 
г-жа Анастасия 
Георгиева под-
несе поздравле-
ния от името на 
кмета на града  
г-н Иван Порт-
них и сподели, 
че преди броени 
дни в общината 
е пристигнало  

 благодарствено 
писмо от доволен пациент. Тя сподели надеждата си 
тези случаи да бъдат все по-чести занапред. 

 

 
В категория "Спешен медицински специалист" 
бяха наградени: фелдшер Румен Чиев от ЦСМП -
Кърджали; старшата медицинска сестра Маргарита 
Танева от Спешното отделение за възрастни в УМ-
БАЛСМ "Пирогов"; акушерката Катя Пеева ЦСМП - 
Сливен; медицинската сестра Христина Спасова от 
Спешно отделение УМБАЛ Пловдив; медицинската 
сестра Маргарита Спасова от ЦСМП - Добрич; ме-
дицинската сестра Мая Ланзова от ЦСМП - София, 
медицинската сестра Цанка Василева от Спешното 
отделение на МБАЛ Ямбол; медицинската сестра 
Неджмие Ибрахимова-Исмайлова от Спешно отде-
ление на УМБАЛ „Св. Анна” - Варна. 
 

 
В категория "Млади специалисти по спешна меди-
цина" грамоти получиха медицинската сестра Да-
ниела Георгиева от ЦСМП - Перник и медицинската 
сестра Янка Ангелова от Спешно отделение УМБАЛ 
„Св..Пантелеймон” - гр. Ямбол. 
 
В категория "Спешен долекарски екип" бяха отли-
чени медицински фелдшер Вили Батакчиева и вода-
чът на линейка Иван Конакчиев, който се обучава за 
парамедик. Двамата са от Филиала за спешна меди-
цинска помощ в Куклен към ЦСМП Пловдив. 

 

Председателят на Пациентски организации “Заедно 
с теб” Пенка Георгиева връчва грамота на акушерка-
та от ЦСМП—Сливен Катя Пеева. 
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В категория "Спешен реанимационен екип" отли-
чия получиха д-р Пенка Чалъкова, медицинският 
фелдшер Димитър Лефтеров и водачът на линейка 
Росен Люцканов. Този реанимационен екип е с над 
20 годишен стаж в ЦСМП - Варна със стотици спасе-
ни пациенти пострадали при травматизъм или сър-
дечно съдови заболявания. 
 
В категория "Спешен лекар" отличия получиха д-р 
Делян Георгиев – завеждащ смяна в ЦСМП - София; 
д-р Пенка Петкова - дългогодишен лекар в Шокова 
зала на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов", понастоящем 
лекар в Спешното отделение на УМБАЛ „Царица 
Йоанна - ИСУЛ”; д-р Теодора Янакиева – дългогоди-
шен лекар в ЦСМП - Сливен, д-р Шабан Хаджиев - 
лекар в Спешното отделение на УМБАЛ „Св. Анна“ - 
Варна; д-р Десислава Кателиева - председател на На-
ционална асоциация на работещите в спешна меди-
цинска помощ; доц. д-р Стоян Сопотенски - дългого-
дишен завеждащ спешното отделение на УМБАЛСМ 
"Н. И..Пирогов", понастоящем работи в МБАЛ „Света 
София“; д-р Станислав Морфов от ЦСМП - Варна и 
д-р Елена Шейтанова от УМБАЛ „Света Марина“ - 
Варна. 
 
В категория „Спешен лекар с принос в донорство-
то и трансплантациите“ бе отличен проф. д-р Вили-
ян Платиканов, който е регионален координатор по 
донорство и ръководител на Клиниката по анестези-
ология и интензивно лечение в УМБАЛ "Св. Марина"   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

– Варна. Д-р Станислав Морфов от Център за спеш-
на медицинска помощ Варна бе отличен като спе-
шен лекар с призвание. За работата си в областта на 
спешната медицина грамоти получиха още д-р Ша-
бан Хаджиев от УМБАЛ „Св. Анна" – Варна, д-р Де-
сислава Кателиева, която е председател на Нацио-
нална асоциация на работещите в спешна медицин-
ска помощ и д-р Елена Шейтанова - началник Спеш-
но отделение за деца в УМБАЛ „Света Марина" – 
Варна. 
 
Като „Лекар с принос в стандартизацията на спеш-
ната медицина“ бе отличен проф. д-р Стоян Мила-
нов, който е преподавател в Медицински универси-
тет - Варна, национален консултант по спешна ме-
дицина, председател на Българското дружество по 
спешна медицина, координатор на Специализиран 
комплекс по анестезиология и интензивни грижи и 
началник на Клиника по анестезиология и интен-
зивно лечение. 
 
„Лекар-доайен в спешната медицина“ стана проф. 
д-р Милан Миланов, който има сериозен принос за 
въвеждането и развитието на специалността 
„Спешна медицина“. 
 
Специална грамота „Отговорно обучение“ бе връ-
чена на Медицински университет „Проф. д-р Па-
раскев Стоянов“ - Варна. 
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БАПЗГ И БЛС С ПОРЕДЕН АПЕЛ СРЕЩУ АГРЕСИЯТА НАД МЕДИЦИ 

 
 

Председателят на УС на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи Милка 
Василева изпрати писмо до директора на Центъра за спешна медицинска помощ във Велико Тър-
ново д-р Валентина Хаджирадева във връзка с проявена агресия срещу медицинската сестра Нела 
Радева, която работи във Филиала в Горна Оряховица. Опитната медицинска сестра е била ругана 
и ударена в гърба от близки на пациентка по време на нощно дежурство на 12 юли 2018 г. По слу-
чая е образувано бързо производство.  
 

В писмото си Милка Василева пиша: "Като съсловна организация изразяваме притесненията си, че въп-
реки взетите от институциите мерки за ограничаване на агресията срещу медицински специалисти, 
посегателствата и обидите над медици продължават. Статистиката сочи, че спешните медици най-
често стават обекти на агресия и хулигански прояви по време на работа. Отправяме пореден апел към 
обществото за постигане на цивилизовани отношения между пациентите и техните близки от една 
страна, и медиците от друга. Само с общи усилия може да се постигне безопасна работна среда за специа-
листите, които работят в Центровете за спешна помощ и филиалите към тях."  За пореден път пред-
седателят на БАПЗГ апелира към всички за повече човечност, толерантност и бдителност  
 

"Специалистите по здравни грижи най-често са обект на насилие и това е наистина притеснител-
но", написа председателят на УС на Българския лекарски съюз д-р Иван Маджаров в писмо в под-
крепа на пострадалата медицинска сестра, изпратено до ръководителя на здравната структура и 
председателя на БАПЗГ. Д-р Маджаров апелира за взимане на адекватни мерки срещу насилието 
и мобилизацията на цялото общество в борбата срещу агресията над медици. В писмото се изтък-
ва още: "Задълбочената работа относно генезиса на агресията в здравния сектори похватите за елимини-
рането на този наболял проблем следва да са приоритет в работата на всички - лекари, специалисти по 
здравни грижи, организации, институции и общество. " 
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"От името на Управителния съвет на Българската 
асоциация на професионалистите по здравни грижи 
и лично от мое име бих искала да Ви поздравя с из-
бирането Ви за управител на НЗОК и да Ви поже-
лая успехи във всички предстоящи начинания, целя-
щи да подобрят работата на обществената здрав-
ноосигурителна каса." Това написа председате-
лят на БАПЗГ Милка Василева в поздравителен 
адрес до новия управител на Националната 
здравноосигурителна каса д-р Дечо Дечев. 
 
В поздравлението се казва още: "Като професио-
налисти, ангажирани със здравето на хората, ние 
отчитаме, че са нужни още общи усилия за оздравя-
ването на здравната система чрез постигане на по-
добро разпределение на финансовия ресурс и негово-
то оптимално използване. Нужно е да се направи и 
реално остойностяване на труда на лекарите и спе-
циалистите по здравни грижи, което ще даде въз-
можност за адекватно заплащане на труда на меди-
ците в България, по-качествени здравни услуги и 
повече доволни пациенти. Тези стъпки ще доприне-
сат и за привличане на повече млади хора към меди-
цинските професии, които ще избират да се разви-
ват професионално в България. 
 
Въпреки, че БАПЗГ не е страна по Националния 
рамков договор, надявам се на ползотворен диалог 
между БАПЗГ и Националната здравноосигурител-
на каса, който ще бъде само от полза. Вие притежа-
вате богат управленски опит и вярвам, че с нужна-
та политическа и институционална подкрепа, че 
успеете да осъществите нужните промени. 
 
Пожелавам Ви здраве, много позитивна енергия и 
воля да реализирате всички начертани от Вас прио-
ритети!"  

   

    ПОЗДРАВЛЕНИЕ 

 

 

  
                  

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА БАПЗГ МИЛКА ВАСИЛЕВА ПОЗДРАВИ  

Д-Р ДЕЧО ДЕЧЕВ ЗА ИЗБИРАНЕТО МУ ЗА УПРАВИТЕЛ НА НЗОК 

 
 

Със 124 гласа "за", нито един "против" и един 
"въздържал се" на 20 юли 2018 г. Народното 
събрание избра д-р Дечо Дечев за управител 
на Националната здравноосигурителна каса 
(НЗОК), информира Redmedia.bg. Подкрепа 
за единствения кандидат, издигнат от 
управляващата партия ГЕРБ и Обединени 
патриоти, дадоха освен народните 
представители от тези политически сили, 
още и депутати от ДПС и Политическа 
партия "Воля". Депутатите от "БСП за 
България" се възползваха от правото си да не 
гласуват. 

 
Д-р Дечев обеща в срок от 3 месеца да предс-
тави детайлна разработка за поредицата от 
мерки, които предлага в изпълнение на кон-
цепцията си за промени в работата на 
НЗОК. На първо място сред тях ще бъдат 
лекарствената политика, скъпоструващите 
медикаменти, в това число и медикаментите 
за онкологичната практика, медицинските 
изделия и контролът.  
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НАЦИОНАЛНИЯТ СЪВЕТ ПО КАЧЕСТВО НА БАПЗГ 
ОБСЪДИ ОРГАНИЗАЦИОННИ ВЪПРОСИ И НАБЕЛЯЗА СТЪПКИ 

ЗА СЪЗДАВАНЕ НА КРАТКОСРОЧНА ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ 
НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ У НАС  

 
 

На 21 юли 2018 г. в Централата на Българската асоциация на професионалистите по здрав-
ни грижи (БАПЗГ) се състоя заседание на Националния съвет по качество на съсловната 
организация. "Обсъдихме организационни въпроси, касаещи документите, които НСК издава и 
срока за тяхното съхранение. Коментирахме и необходимостта от прилагане на методика за 
оценка на качеството на грижите в болничната и извънболничната помощ, както и на 
продължаващото обучение", обясни за електронния бюлетин на БАПЗГ председателят на НСК 
г-жа Петя Недкова. Тя уточни, че членовете на Съвета са обсъдили някои полезни ходове, 
които да очертаят краткосрочна визия за развитие на здравни грижи в българската 
здравеопазна система при съществуващия огромен дефицит на медицински специалисти. 
Участниците в срещата са взели решение да се възложи на хабилитираните лица, членове 
на НСК, да направят предложения за възможни решения при наличната ситуация, 
базирани на научни доказателства.  

 
 

Част от членовете на Националния съвет по качество на БАПЗГ, които взеха участие в заседанието.  
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ГЛАВНИЯТ СЕКРЕТАР НА ШАНХАЙСКАТА СЕСТРИНСКА ОРГАНИЗАЦИЯ 
И РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ В ШАНХАЙ 

ПОСЕТИХА ЦЕНТРАЛАТА НА БАПЗГ И УМБАЛ “СВ. АННА” - СОФИЯ  
 

 
Главният секретар на Шанхайската сестринска ор-
ганизация г-жа Туо Ян и ръководители на Шанхайс-
кото обществено здравеопазване посетиха централа-
та на БАПЗГ на 31 юли 2018 г. и се срещнаха с пред-
седателя на УС на БАПЗГ г-жа Милка Василева. На 
срещата присъстваха г-н Уан Ксингуанг - директор 
на областната дирекция по обществено здраве в 
Шанхай, г-жа Лиу Дан - зам.-генерален секретар на 
Шанхайската асоциация по обществено здраве, г-н 
Зоу Кун - зам.-директор на Шанхайската асоциация 
по спешна медицина, г-жа Занг Ксиаомин - генерален 
секретар на Шанхайската асоциация по обществено 
здраве, г-жа Дафинка Коцева - главен секретар на 
БАПЗГ и г-жа Петя Недкова - председател на Нацио-
налния съвет по качество на БАПЗГ.   
 
Г-жа Милка Василева представи структурата, ос-
новните задължения и дейности на БАПЗГ като със-
ловна организация. Г-н Уан Ксингуанг обясни, че в 
Шанхай общественото здравеопазване функционира 
на три нива - областно, по райони и по квартали. 
Стана ясно, че в най-големия град в Китай живеят  

 
24 млн. души. Обществото се отнася с респект и 
уважение към лекарите и специалистите по здравни 
грижи, чиито труд е достойно оценен. В страната 
на високите технологии няма дефицит на медици. 
Г-жа Туо Ян обясни, че в Китай професионалистите 
в направление "Здравни грижи", както и у нас, се 
обучават 4 години в университети за бакалаври с 
възможности за израстване (магистри и директори 
по здравни грижи). В Китай се обръща голямо 
внимание на извънболничната помощ и има много 
самостоятелни сестрински и акушерки практики, 
чиито усилия са насочени към промоция на здраве, 
профилактика и патронажни грижи. Организация-
та на общественото здравеопазване изцяло отговаря 
на изискванията на СЗО. 
 
Китайските гости проявиха интерес към организа-
цията на българското здравеопазване и възможнос-
тите за медицински и спа туризъм у нас. Те изрази-
ха готовност за сътрудничество в различни направ-
ления. Гостите и домакините си размениха ориги-
нални сувенири.  
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Китайската делегация се срещна с ръководството на УМБАЛ "Св. Анна" - София в лицето на 
изпълнителния директор д-р Славчо Близнаков и Марияна Колева - директор по здравни гри-
жи в лечебното заведение.  
 
Специалистите от Китай имаха възможност да разгледат Клиниката по физикална и реха-
билитационна медицина, Клиниката по ортопедия и травматология и Спешното отделение. 
Те обмениха информация със своите български колеги и изказаха ласкави оценки за модерната 
инфраструктура на болницата, добрата организация на работа и стиковка на екипите, как-
то и за възможностите за обучение.  
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БАПЗГ има сключени договори с различни лечебни и 
учебни заведения, както и със структури на Министер-
ството на здравеопазването, които предлагат разнооб-
разна палитра от курсове за продължаващо обучение за 
специалисти по здравни грижи в различни направления. 
Таблиците с плановете-разписания за курсовете, които 
предлагат тези структури са качени в сайта на БАПЗГ 
в раздел "Продължаващо обучение". Там са посочени ко-
ординатите на организаторите, таксите за участие в 
избран курс, изискванията към курсистите, формуля-
рите за заявка, продължителността на курса и предви-
дените кредитни точки по Единната кредитна систе-
ма на БАПЗГ при успешно приключване на курса. Голям 
брой курсове са подходящи за всички професионалисти 
по здравни грижи.     
 

Немалко специализирани курсове за рентгенови 
лаборанти са проведени през първата половина на 
тази година. Някои от тях включват два модула, от 
които вторият модул е предвиден за втората поло-
вина на годината.  
 

Специализирани курсове за рентгенови лаборанти 
предлага УМБАЛСМ "Пирогов". Те се провеждат в 
Клиниката по образна диагностика. Има възмож-
ност както групово, така и индивидуално обучение 
в удобно за курсистите време.   

 
 

УМБАЛ "Александровска" също предлага специали-
зирани курсове за рентгенови лаборанти, които се 
провеждат в Клиниката по образна диагностика. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Подробности за всички курсове за продължаващо 
обучение, включително и за дистанционно обучение, 
можете да видите в сайта на БАПЗГ. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Какви курсове за продължаващо обучение  
за рентгенови лаборанти предлага БАПЗГ през 2018 г.?  

 

 Първият курс е на тема "Компютърна то-
мография" с лектор М. Славова. Продължи-
телността на обучението е 10 работни дни, а 
определените кредитни точки са 80. Ръково-
дител на курса е старша медицинска сестра 
Юлия Янева. 

 

 80 кредитни точки ще получат и рентгено-
вите лаборанти, които завършат успешно 
курса "Интервенционални  образно-
диагностични методи и процедури" с лектор 
Цветелина Меламед. Обучението е в рамки-
те на 5 работни дни. 

 

 С продължителност 5 работни дни  е и кур-
сът на тема "Образни изследвания в урорен-
тгенологията" с лектор д-р Анна Георгиева. 
Предвидените кредитни точки за него са 40. 

 
 Желаещите могат да се запишат за 10-

дневно индивидуално обучение на тема 
"Компютърно-томографска образна диаг-
ностика". Успешното завършване на курса 
носи 20 кредитни точки. 

 

 Участниците в курса "Магнитно-
резонансна диагностика" също ще получат 
20 кредитни точки.  Продължителността на 
обучението е 15 дни. 

 

 Университетска болница "Александровска" 
ще стартира на 24 септември 2018 г. от 08:30 
ч. тематичен курс за медицински сестри, 
акушерки и рентгенови лаборанти на тема 
"Кожни проби при деца и възрастни". Спо-
ред разчета има 15 места за  курсисти. Про-
дължителността на обучението е 5 работни 
дни, а определените кредитни точки са 30. 
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СТУДЕНТИ ОТ ФИЛИАЛ ШУМЕН НА МУ-ВАРНА  
ОСЪЩЕСТВИХА МЕДИЦИНСКО НАБЛЮДЕНИЕ КАТО ДОБРОВОЛЦИ  

ПО ВРЕМЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ МАРАТОН "ТРЯВНА УЛТРА" 

 

 

В събота на 14 юли 2018 г. четири студенти 
от специалност "Медицинска сестра" трети 
курс във Филиал Шумен на Медицински 
университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" 
- Варна осъществиха  медицинско 
наблюдение като доброволци по време на 
международния маратон по горско бягане 
"Трявна ултра", съобщи за електронния 
бюлетин на БАПЗГ ас. Теодора Евтимова - 
преподавател във Филиал Шумен и 
административен асистент. 
 

Маратонът се проведе за четвърта поредна 
година. В него участие взеха повече от 600 
възрастни и около 200 деца. В надбягването 
се включиха и представители на 20 страни. 
Дължината на трасетата беше 23 км, 76 км и 
141 км. Най-дългото трасе минаваше през 
исторически забележителности като връх  

 
Шипка и паметника на Бузлуджа.  
 

В маратона участие взеха общо 120 добро-
волци. На 13 пункта, разположени през 10 
км., по трасетата те раздаваха на участни-
ците храна и вода. В четири от тези пункто-
ве са били разпределени бъдещите меди-
цински сестри. Основната им задача е била 
да следят общото физическо състояние на 
участниците чрез проследяване на жизне-
ните показатели – температура, пулс и 
кръвно налягане, както и да предоставят 
вода и витамини на участниците. Дежурна-
та студентка на един от постовете е устано-
вила, че един от участниците е с лека фор-
ма на хипотермия и го е посъветвала да се 
облече и да спре участието си в състезание-
то. 
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12 второкурсници и третокурсници от специалност 
"Медицинска сестра" във Филиал Шумен на МУ - Вар-
на осъществиха медицинско наблюдение и по време на 
Националното състезание по спортен риболов за незря-
щи. Събитието се проведе на 4 юли 2018 г.  при язовира 
край село Царев брод.  
23 отбора от клубовете за хора със зрителни 
увреждания в цялата страна участваха в събитието, 
организирано от Дневния център за рехабилитация и 
интеграция на хора със зрителни увреждания в Шумен. 

 

На 3 юни 2018 г. студенти от втори и трети курс от специалност „Медицинска сес-
тра“ във Филиал Шумен на МУ-Варна участваха като доброволци за оказване на пър-
ва долекарска помощ при изкачване на стъпалата към паметника „Създатели на бъл-
гарската държава“ . 
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Близо 800 кандидати от цялата страна се явиха на 18 
юли т. г. на теста по биология за специалностите 
"Медицинска сестра" и "Акушерка" към Факултета 
по обществено здраве на Медицински университет 
"Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна и филиалите 
на висшето учебно заведение в Сливен, Шумен и 
Велико Търново, съобщиха от МУ-Варна. 
Желаещите да изучават специалностите 
"Помощник-фармацевт", "Рентгенов лаборант", 
"Медицински лаборант", "Рехабилитатор", 
"Медицински козметик" и "Инспектор по 
обществено здраве" към Медицинския колеж също 
решаваха 30-те въпроса от теста – 25 от затворен 
тип, с един верен отговор и 5 отворени въпроса. 
В 08:45 ч. в Първа аудитория в присъствието на зам.-
ректора по учебната дейност на МУ-Варна проф. д-
р Албена Керековска беше изтеглена комбинация 
от тестови въпроси върху материала по биология от 
VIII, IX и X клас. За втора година изпитният тест се 
генерира чрез специализиран софтуер на живо 
пред кандидат-студенти и родители. Цялата проце-
дура беше предавана в реално време по видеокон-
ферентна връзка до други изпитни аудитории, 
включително във филиалите в градовете Сливен, 
Шумен и Велико Търново. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Кандидат-студентите за специалностите желаещи 
да се обучават във Филиал Шумен  на Медицински 
университет – Варна са 196 - 111 от тях желаят да се 
обучават в специалност „Медицинска сестра“, а 85 – 
в специалност „Акушерка“, съобщи за електронния 
бюлетин на БАПЗГ ас. Теодора Евтимова - 
преподавател във Филиал Шумен и админи-
стративен асистент. 42-ма от кандидатствалите са 
посочили като първо желание специалностите, 
които се изучават във Филиал-Шумен. Четирима 
души се конкурират за едно място и в двете 
специалности. Тази година шуменският филиал  е с 
прием  30 души в специалност „Медицинска 
сестра“и 20 за  специалност „Акушерка“.  
 
„В началото приемахме по 20 души за „Медицинска 
сестра“, но поради големия интерес към специалността 
увеличавахме приема поетапно през годините. Доволни 
сме от тази кандидат-студентска кампания. Имаме 
достатъчно кандидати, което ни дава възможност за 
много добър подбор. Много е важно да приемем най-
добрите, които да успяват да се справят с трудния 
учебен материал“, изтъкна директорът на Филиал 
Шумен проф. Соня Тончева, д.оз.н. 
 

 
 
 

БЛИЗО 800 КАНДИДАТ- СТУДЕНТИ  
ЗА МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ И АКУШЕРКИ СЕ ЯВИХА  

НА ИЗПИТ ПО БИОЛОГИЯ В МУ - ВАРНА И ФИЛИАЛИТЕ МУ 

 ПЪРВОКУРСНИЦИ 

                 
                                     БР ОЙ 7            ГОДИНА 9                2018 г.               БАПЗ Г            
 
  БРОЙ 12               ГОДИНА  7                2016  г.               БАПЗ Г           
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Диана Николова, 
Медицинска сестра в МБАЛ "Св. Петка" - гр. Видин: 

 

НЯМА ПРЕГАРЯНЕ, НИЕ ИЗГАРЯМЕ! 
 
 

 

 
Име: Диана Богомилова Николова  
 
Възраст: 48 г. 
 
Образование: Висше образование, бакалавър по 
специалността „Управление на здравните грижи“ 
 
Месторабота: МБАЛ "Св. Петка" АД и МЦ 
"Св. Петка" ЕООД - гр. Видин 
 
Стаж: Работи 30 години в Отделението по Нерв-
ни болести  
 
Професионална квалификация: Притежава 
сертификати за голям брой следдипломни курсове 
 
Девиз: "Ако живееш само за себе си, ти си изли-
шен товар на земята!" - Сократ 

 

 

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 
Световната здравна организация (World Health Or-
ganization - WHO), Международния съвет на сестри-
те (International Council of Nurses - ICN) и независи-
мата благотворителна организация Burdett Trust for 
Nursing, която стартира на 27 февруари 2018 г. в 
Лондон и Женева и се провежда в целия свят под над-
слов “Здравните грижи сега” (Nursing now). 

  
 

 Представяме Ви есето на Диана Николова: 
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„Предизвикателствата правят живота интересен, а 
преодоляването им е това, 
което прави живота смислен.“ – Джошуа Дж. Марин 
 
Медицинските специалисти, работещи в България 
може би имат интересен живот, а може би  не толко-
ва, но със сигурност животът им е смислен. Те осмис-
лят живота и на много други хора. Те работят за 
здравето на хората, те бдят над техния сън, докато са 
болни, те живеят с болките и несгодите им… Те са 
единствени по рода си, няма по-благородна профе-
сия от тази и често пъти по-неблагодарна. 
 

В днешно време да работиш като медицинска сестра 
в България е предизвикателство, откъдето и да го 
погледнеш. Предизвикателство е да се оцелява със 
доходите ни, предизвикателство е да спасяваш чо-
вешки живот, а да не знаеш, какво да правиш със 
своя собствен… Предизвикателство е да бдиш над 
съня и здравето на болните, когато самият ти си 
уморен и болен. Предизвикателство е да кажеш, 
добра, топла и успокояваща дума, когато самият ти 
си обезпокоен за себе си и близките си. 
 

Ще кажете: „Такива тревоги имат всички, независимо в 
коя сфера работят?“ Да, ама не! Ние с белите прес-
тилки сме тези, към които хиляди тревожни очи от-
правят взор. Ние не подхвърляме картофи на пазара 
и ако има изгнил отива в кофата за боклук, ние не 
сме компютърни специалисти и когато изгори някоя 
жичка да я заменим с друга. Ние държим за ръка 
пациента, усещаме пулса и духа му, борим се за жи-
вота му. Ние плачем заедно с близките му, ние съп-
реживяваме човешките съдби, ставаме съпричастни 
към всяка една тяхна болка и несгода, волно или не-
волно. И в края на работния ден сваляме само прес-
тилките от плещите си, но не и проблемите на паци-
ентите, телом се прибираме, духом – не. Премисля-
ме, тревожим се как ще заварим пациента, дали се е 
подобрил, дали на някой самотник близките му са 
се появили отнякъде и…какво ли не още. 
 

Предизвикателство е да работим в държава, абдики-
рала от проблемите на специалистите по здравни 
грижи. Непрекъснато се тръби, че има недостиг на 
специалисти, че се топят по-бързо от пролетен сняг, 
че емигрират. Господа, какво правите, за да спрете 
това?! Говори се за прегаряне! Няма прегаряне, ние 
изгаряме, толкова много оредяха редиците ни, загу-
бихме хора в трудоспособна възраст по една или 
друга причина. Дали е предизвикателство това да 
работиш в България или безумие?! Безумците обаче 
остават все по-малко.  
 

 
Познати, приятели, дори пациенти ни питат: “Какво 
правите тук, вашата професия се цени навсякъде по све-
та?“  Ние оставаме заради всички тези, които ни 
питат, те имат нужда от нас. Работим за тях по 24 
часа, без значение празник ли е или делник, превър-
зваме телесни и душевни рани, даваме всичко от 
себе си, игнорираме условията при които работим, 
прибираме се уморени и удовлетворени. Няма рег-
ламентирани почивки, няма „Сега не мога!“ или “Не 
ме безпокой!“. Медицинската сестра трябва да може 
всичко по всяко време, тя е стожера в здравеопазната 
система. Даваме всичко от себе си - труд, чувства, 
емоции, грижи, а ще има ли нас кой да обгрижи? 
Къде са новите кадри, които да поемат по нашият 
път? 
 

Няма млади безумци, те знаят, че в чужбина реват за 
тях, молят ги и ги привличат на работа. Дори започ-
ват да учат в тази насока  с ясната нагласа за това. 
Тук не могат да издържат семействата си. И чужби-
на ги поема, използва нашите млади деца, ума им, 
таланта им, всичко, на което те са способни, след 
като не са оценени у нас… Дали не трябва да изпра-
тя копие от есето си и на политиците? За момент си 
го помислих, но размислих, защо да го правя, те се 
лекуват в чужбина, защо да задържат кадрите у нас.  
А ние нека ежедневно и ежечасно да се сблъскваме с 
условията на предизвикателството и избора ни да 
останем в България.  
 

Е, мили колеги, как да не е предизвикателство да 
работиш в България?! Ние ще влезем в историята, 
защото ще сме последните такива. Край… няма ни… 
на доизживяване сме. Ще ни търсите, ще ревете с 
кървави сълзи за нас, но ще бъде късно. Може би 
даже вече е късно... 
 

В навечерието на сестринския ни празник да си по-
желаем да сме здрави, за да можем да даряваме здра-
ве на околните. Да си пожелаем някой да ни чуе, да 
разбере, че има такова  съсловие - медицински сест-
ри и че не могат без нас. Да си пожелаем да запазим 
безумието си, защото без него едва ли щяхме да сме 
още в България! Поклон пред всички работещи в 
здравеопазната ни система! 
 

Есето е публикувано в Clinica.bg на 23.04. 2018 г. 
 

 
 
 
 
 

   

   НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ 
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Неше Мустафа, 

Студентка от III курс в специалност "Медицинска сестра"  
във Филиал Шумен на МУ- Варна  

 

ИСКАМ ДА ИЗЛЕКУВАМ БЪЛГАРИЯ! 

 
 
 

Име: Неше Мустафова Мустафа  
 
Възраст: 32 г. 
 
Образование: Висше, специалност „Компютърна 
информатика. В момента е студентка в III курс в 
специалност "Медицинска сестра" във Филиал Шу-
мен на Медицински университет ”Проф. д-р Парас-
кев Стоянов” - Варна 
 
Чужди езици: Английски език - ниво А1 
 
Хоби: Обича да слуша музика, да се разхожда сред  
природата, да чете книги и да работи върху лично-
то си самоусъвършенстване  
 
Девиз: "Никога не е късно да осъществим една меч-
та!" 

 

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 
Световната здравна организация (World Health Or-
ganization - WHO), Международния съвет на сестри-
те (International Council of Nurses - ICN) и независи-
мата благотворителна организация Burdett Trust for 
Nursing, която  стартира на 27 февруари 2018 г. в 
Лондон и Женева и се провежда в целия свят под над-
слов “Здравните грижи сега” (Nursing now). 

  

 
 

Представяме Ви есето на  Неше Мустафа: 
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Днес в България все повече неща и дейности нари-
чаме или свързваме с предизвикателство. Да рабо-
тиш в България, да имаш свой бизнес в България, да 
си пенсионер в България, да учиш и да се занима-
ваш с наука в България или въобще да живееш в 
България - ние наричаме това предизвикателство. А 
може би и не без основание... 
 
Факт е, че в България заплатите са най-ниски в срав-
нение с Европейския съюз. Факт е, че за да се реали-
зираш професионално не е достатъчно да разчиташ 
само на собствените си качества и възможности. 
Факт е и, че все повече млади хора предпочитат 
чужбина без да поглеждат назад... Затова изборът ми 
да практикувам професията медицинска сестра в 
България много хора наричат  предизвикателство, 
защото е една от най-търсените и доста прилично 
заплатени професии в ЕС и в съседна Турция 
(заплащане, което не може да се случи в България в 
близките 20 години). А аз без колебание и убедено 
избирам България. Дали защото обичам предизви-
кателства или защото избраната професия от мен е 
сама по себе си предизвикателство? И аз не знам... 
Знам само, че обичам България и, че въпреки всичко 
съм тук. Вярвам, че ние младите, избирайки да рабо-
тим в родината си, можем да я направим по-добро 
място за живеене. Отговорността и желанието да 
помогнеш са в основата на професията, която съм 
избрала. Именно водена от същите чувства аз изби-
рам и да остана да работя в България. Да, аз искам 
оставайки тук да помогна на моята родина, да доп-
ринеса за нейното оздравяване и да я излекувам! 
Защото за мене в момента тя е като болния човек, 
който има нужда от помощ. Има нужда от здрави 
клетки в лицето на младите и образовани хора, кои-
то въпреки всичко избират България! И така както 
не оставяме болния, защото е болен, истинско пре-
дизвикателство за мен е да не изоставя родината си.  
 
От друга страна за мен България е наследство! Така 
както се стремим да съхраним и опазим материално-
то и духовно наследство, така трябва да пазим и под-
държаме земята, на която сме се родили! Именно тя, 
родината е моралното наследство, което ни остава 
от нашите родители (предшественици).  
 
Неслучайно имаме и поговорка, която гласи: 
„Камъкът си тежи на мястото”. Вярвам, че аз като 
медицинска сестра (а и като личност) мога тук в Бъл-
гария най-много да разгърна професионалните си 
качества и възможности, мога да правя това, което  
 

 
най-много искам и то в „мои води”.  И точно тогава 
човек е най-щастлив. А щастливите хора са доказа-
телство, че не всичко е пари. Щастливите хора са 
най-здравата част на едно общество, на една нация, 
на една държава. Затова аз избирам да бъда щастли-
ва, да бъда медицинска сестра, да бъда в България 
или просто да бъда... 
 
 
                                              

 Есето е публикувано в Clinica.bg на 24.04.2018 г.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

   НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ 
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Катя Вангелова, 

Медицинска сестра в Детска ясла "Мечо Пух" - Варна: 
 

РАБОТАТА В ЧУЖБИНА МНОГО ДАВА,  
НО ОЩЕ ПОВЕЧЕ ВЗИМА 

 

 
 

Име: Катя Стоянова Вангелова 
 

Възраст: 46 години 
 

Образование: Висше, Медицински колеж -гр. Варна 
 

Месторабота: Детска ясла"Мечо Пух" - гр. Варна 
 

Стаж: 26 години като медицинска сестра  
 

Професионален опит: Работила е в отделения по 
урология и онкология; участвала е в клинични про-
учвания в онкологията, преминала е обучение в Ман-
честър, Великобритания; работила е в Дом за стари 
хора в Мюнхен, Германия; притежава сертификати 
от обучения по детска психология и работа с деца с 
увреждания. 
 

Езици: Руски, немски и малко английски 
 

Хоби: Пише стихове, разкази, повести и новели  
 

Девиз: "Щастието е състояние на Духа"       
 

 

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 
Световната здравна организация (World Health Or-
ganization - WHO), Международния съвет на сестри-
те (International Council of Nurses - ICN) и независи-
мата благотворителна организация Burdett Trust for 
Nursing, която  стартира на 27 февруари 2018 г. в 
Лондон и Женева и се провежда в целия свят под над-
слов “Здравните грижи сега” (Nursing now). 

  
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 

 
 
  Представяме Ви есето на Катя Вангелова :  
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Утро е. Слънцето ме щипе по клепачите, побутва 
завивката ми и чака да се събудя. Отварям очи с ус-
мивка, защото съм у дома, в България. Подреждам 
мислите си, задачките за деня подръпват ушите ми, 
а аз искам кафе - горещо, ароматно, домашно. Най-
хубавия момент да се насладя на утринта. Вземам 
чашата с любимия елексир и излизам на балкона да 
поздравя Слънцето. Нашето слънце, на което са се 
покланяли и Орфей, и жреците на Тангра. Поглеж-
дам красивото родно небе и го поздравявам: "Добро 
утро, Слънце! Усмихни се за мен! Превърни ме в дете, да 
се радвам на новия ден!". Вятърът разрошва още несре-
саните ми коси и ме дарява с милувка, а пред мен е 
морето. Нашето море, с Черно име, а толкова тюрко-
азено, че никога не мога да го объркам или сменя с 
друго. Връхлитат ме спомени. Днес съм тук, но труд-
ното финансово положение на семейството ми ме 
принуди да замина в Германия преди години. За да 
имат подслон и храна децата ми, отпътувах далеч от 
тях. Благодаря на Бог, че ме изпрати на добро място, 
при чудесни хора. Случиха ми се хубави неща, обс-
лужвах стари хора, мили като наивни деца. Колеги-
те бяха много добронамерени, дори ми предложиха 
постоянна работа за мен и мъжа ми. Моят избор бе-
ше България. Имах отлична заплата в чуждата земя, 
благополучие и успех, но дълбоко в душата си тъгу-
вах за семейството и родината. Получавайки за крат-
ко време материално изобилие аз разбрах - когато 
нямаш пари, си зависим от много неща. А когато ги 
имаш, но нямаш семейство, дом и родина, те нямат 
стойност!  
 
Обичам работата си в болницата! Тя ме изпълва с 
чувство на изпълнен дълг към хората. Осмисля деня 
и живота ми. Да подадеш ръка, да избършеш нечия 
сълза, някой да поплаче на рамото ти или да спасиш 
живот- това ме кара да се чувствам човек, при това 
пълноценен. Българката е образована и интелигент-
на жена, успява да съвмести  служебната работа и 
семейните задължения. Колегите-германци ми спо-
деляха колко се възхищават на българките, на тяхна-
та красота, трудолюбие и грижата за семейството.  
 
Спомням си колко самотна и чужда се чувствах, раз-
хождайки се по улиците на красивия Мюнхен. Има-
ше дни, в които отивах с подути очи на работа, а 
колегите ме потупваха по рамото и ме успокояваха. 
Те знаеха, че финансовата нужда ме е довела при 
тях и разбираха колко е трудно за една майка да се 
откъсне далеч от децата си. Държавата понякога ни 
принуждава да правим такива жертви, но Родината 
копнее за нас. Очаква достойните ѝ чеда да я въздиг- 

 
нат от нищетата. Затова и аз се върнах тук, при коре-
ните. При музиката на Орфей и песните на Музей и 
Родопея! В земята на Спартак и Аспарух, обединила  
гените на траки, българи и славяни. Откърмила ни с 
извисен и непреклонен дух, който трябва да надде-
лее над низките страсти и материалните нужди. Да, 
трудно е! Работиш за трима, заплатата не е на 
европейско ниво. Шегуваме се, че когато имаш 
медицинска професия, няма лични нужди. Много 
пъти пациентите изливат своя гняв към системата 
върху нас, но това не бива да ни спира. На първо 
място ние сме човешки същества, възпитани в 
хуманизъм. Дълго време, когато исках да поговоря 
със сина си или да му помогна при проблем, той ми 
отговаряше ”Теб те нямаше, когато имах нужда. Сега 
мога и сам”. 
 
Тежка е цената, която се плаща за финансовото бла-
госъстояние. Работата в чужбина много  дава, но 
още повече взима. Днес много стари хора си отиват 
от този свят, копнеейки да видят своите чеда, които 
са някъде по света на гурбет. Много баби отглеждат 
внуците си, за да могат децата им да припечелят па-
ри в чужбина. Детето обича баба си, но без своята 
майка то е с половин сърце. Когато аз бях малка оти-
вахме при баба и дядо на село. А днес децата отиват 
при баба в Испания или от Америка - при баба в 
България. Да не превръщаме родината в гробище за 
родителите ни и пуст дом за осиротелите души на 
децата ни! Затова мили колеги, не напускайте Бълга-
рия и родния дом! Нашите деца и родината ни имат 
нужда от нас и те са по-ценни от всичко на света! 
 
 

Есето е публикувано в Clinica.bg на 25.04.  2018 г.  
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Назмие Самиева, 
Студентка от II курс в специалност "Медицинска сестра"  

във Филиал Шумен на МУ- Варна: 

 

ИМА БЪДЕЩЕ, КОГАТО ГО ТЪРСИШ 

 
 

 
Име: Назмие Заферова Самиева 
 
Възраст: 20 г. 
 
Образование: Студентка от II курс в специал-
ност „Медицинска сестра“ във Филиал Шумен 
на Медицински университет "Проф.  
д-р Параскев Стоянов" - Варна 
 
Чужди езици: Английски и турски език 
 
Девиз: Бъди оптимист!  
 

 

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 
Световната здравна организация (World Health Or-
ganization - WHO), Международния съвет на сестри-
те (International Council of Nurses - ICN) и независи-
мата благотворителна организация Burdett Trust for 
Nursing, която  стартира на 27 февруари 2018 г. в 
Лондон и Женева и се провежда в целия свят под над-
слов “Здравните грижи сега” (Nursing now). 

  

 
 
  Представяме Ви есето на Назмие Самиева: 
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В живота на всеки човек има най-важни и съкровени 
неща - това са семейството, бащиният дом и родина-
та. Ние всички имаме родно кътче в сърцата си. В 
днешно време всеки броди по чужди земи, за да се 
прехранва и издържа семейството си. Колкото по-
далеч и колкото повече време по света прекарваме, 
толкова по-голяма е носталгията. Защо вместо да 
тъжим, не помогнем на нашата родина  да ѝ вдъх-
нем отново живот? Ние, новото, младо поколение 
можем да разсеем негативизма и да накараме наше-
то общество да гледа по-оптимистично на света. 
 
Още в ранна детска възраст всички си мечтаем какви 
искаме да бъдем. Първоначално момчетата искат да 
бъдат супергерои, след това полицаи, пожарникари 
и космонавти. Разбира се, момичетата искат да са 
принцеси, модели и всичко свързано с красота и мо-
да. С всяка измината година тази мечта се променя.  
 
Още от малка мечтаех да помагам на хората. Имах 
кукли и мечета, които вечно ги лекувах и превърз-
вах. След време моята баба се разболя, имаше нужда 
от грижи, но аз не знаех как да ѝ помогна. Минаха 
няколко години и аз изгубих своята баба. И тогава 
тази мечта се превърна в цел. Реших, че искам да 
помагам на хората, когато са слаби и имат нужда от 
грижи и подкрепа. Днес имам възможността, след 
много учене и усилия, да достигна целта си. Както и 
благодарение на нашите професори и асистенти, 
които се стараят да ни подготвят като отлични про-
фесионалисти по здравни грижи. Те полагат огром-
ни усилия, за да ни научат да спасяваме човешки 
животи, а може би дори и техния живот някой ден. 
Би било несправедливо от наша страна да ги изоста-
вим и да работим по чужди земи. Както полагат гри-
жи и усилия за нас, така и ние трябва да върнем жес-
та.  
 
Аз лично съм против живота извън родната страна. 
За мен е важно да съм близо до моето семейство, до 
родителите и приятелите ми. Естествено всеки се 
стреми към нещо, всеки има свои цели, но по пътя 
към целта някои се оплитат и позволяват парите да 
ги завладеят. Всъщност да отидеш в чужбина е лес-
ното решение, там реализацията е по-лесна. Предиз-
викателството е да успееш да се реализираш в Бълга-
рия. Трудно е, но ако си достатъчно борбен и амби-
циозен, резултатът ще е налице. Мисля, че когато 
човек се отнася сериозно към възложените му задъл-
жения, когато работи съвестно, успява. Другото пре-
дизвикателство са пациентите - те са изтормозени и  
 

 
 
 
 

нервни, но ние винаги трябва да ги посрещнем,  обг- 
рижим и изпратим с усмивка. Ние трябва да бъдем  
начало на веригата „Предай нататък“. Да дадем доб-
ро, усмивка и подкрепа на нашите пациенти, а те да 
я предадат нататък, докато не достигне до всеки 
наш родственик. Нашата родина има нужда от мла-
ди хора,  ние трябва да променим средата тук към 
по-добро и заедно да изградим общество, с което да 
се гордеем. Когато си добър и приветлив към някого 
и неговата нагласа се променя. Освен благодарност-
та в очите на пациентите и техните близки за оказа-
ната помощ, ще видим и желание да се предаде доб-
рото и да продължи веригата. 
 
Наистина да се работи в България е предизвикателс-
тво, но пък именно на това ни учат във Филиал Шу-
мен, да се справяме с предизвикателствата. В Бълга-
рия няма бъдеще за този, който не го търси. Трябва 
да сме оптимисти и да вярваме, както и да не забра-
вяме корените си. Искам да бъда част от веригата 
„Предай нататък“,  да променя България към по-
добро. Аз ще остана в моята родина и ще приема 
това предизвикателство!  
 
 

Есето е публикувано в Clinica.bg на 19.04.  2018 г.  
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Деря Османова, 
Студентка от II курс в специалност "Медицинска сестра" 

във Филиал Шумен на МУ - Варна: 
 

ИСКАМ ДА ПРАКТИКУВАМ ПРОФЕСИЯТА СИ 
НА РОДНА ЗЕМЯ 

 
 

 
Име: Деря Сезгинова Османова 
 
Възраст: 20 години 
 
Образование: Студентка от II курс в спе-
циалност "Медицинска сестра" във Филиал 
Шумен на Медицински университет "Проф. 
д-р Параскев Стоянов" - Варна  
 
Езици: Турски 
 
Девиз: "Усмихни се на света, за да ти се ус-
михне и той!" 

 

 

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 
Световната здравна организация (World Health Or-
ganization - WHO), Международния съвет на сестри-
те (International Council of Nurses - ICN) и независи-
мата благотворителна организация Burdett Trust for 
Nursing, която  стартира на 27 февруари 2018 г. в 
Лондон и Женева и се провежда в целия свят под над-
слов “Здравните грижи сега” (Nursing now). 

  
 

 
  Представяме Ви есето на Деря Османова: 
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Моят свят - това е моят роден дом, роден град, моето 
отечество. Моят свят са родителите, братята, сестри-
те, роднините и приятелите. Човек винаги се стреми 
и към предизвикателството на някакъв чужд, непоз-
нат свят. Той си го представя като приказно красив, 
къдетo лесно се постигат мечтите, лесно и бързо се 
печелят пари. Според мен чуждият свят си остава 
чужд, той не може да замести родината. Всеки човек  
иска да бъде в своята страна, защото там се чувства 
добре и  живее свободно. Не всеки може да работи в 
чуждия свят . 
 
Искам да практикувам професията си на родна зе-
мя, не защото нямам желание, потенциал или въз-
можност за чужбина, а защото, ако си достатъчно 
борбен и амбициозен, можеш да се реализираш и в 
България. 
 
Със започване на обучението в университета пред 
мен се разкриха хоризонтите на медицинската  про-
фесия. Преподавателите ми и всички хора, с които 
се срещнах там, ме накараха да осъзная, че съм нап-
равила правилния избор. Аз искам да работя в Бъл-
гария, за да помогна за бъдещето на България, за 
подобряването на стандарта на живот на хората, за 
по-добро развитие на страната. 
България е моята родина, само тук се чувствам  у 
дома и вярвам, че когато човек има желанието да се 
развива и амбицията да намира как да стане, той ще 
успее. Защото нашата страна има нужда от млади 
хора с помощта, на които ще достигнем желаната от 
всички нас промяна. 
 
Професията на медицинската сестра развива много 
и различни умения. Не става въпрос да извърша по-
редната манипулация, развиват се умения за сръч-
ност, общуване, комбинативно мислене, работа в 
екип. За мен човек трябва да притежава силата в ха-
рактера, да отстоява мнението си, да иска все повече 
от себе си. 
 
Винаги съм била убедена, че  именно родната ми 
страна е мястото, където бих желала да се радвам и 
работя не само за професионалния си успех, а и да 
дам своя личен принос за България.  

 
   

Есето е публикувано в Clinica.bg на 20.04.  2018 г.  
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12-часовите дежурства, които дават заетите в 
здравния сектор, увеличават риска от допускане на 
грешки, информира Zdrave.net, позовавайки се на 
британския „The Telegraph”. Изводът е направен на 
базата на  изследване на експерти от Британската 
медицинска асоциация. Подобно натоварване повли-
ява както на лекарите, така и на медицинските 
сестри. 
 
Д-р Сатиш Джейгопол заяви пред участници на 
конференция, организирана от асоциацията, че при 
лекарите, които дават подобни дежурства, опас-
ността от допускане на нежелан инцидент в рабо-
тата им се увеличава на 27%. Според негов колега 
рискът при сестрите от 12-часовите смени нарас-
тва до цели 200%. 
 
Участниците във форума посочиха, че британска-
та Национална здравна служба (NHS) предприема 
прекалено малко мерки в подкрепа на персонала, из-
ложен на подобен стрес, а в същото време изисква 
от тях перфектно изпълнение на служебните за-
дължения. Повдигнат бе и въпросът за нарастващия 
брой медици, страдащи от синдрома на професио-
налното прегаряне, като бе посочено, че това се от-
разява и на сигурността на пациентите, отбелязва 
изданието. 
 
Експертите бяха категорични, че медиците  тряб-
ва да имат право да отказват да работят под по-
добно напрежение, особено ако чувстват, че то крие 
риск за пациентите им, без обаче да бъдат обвиня-
вани за проблемите на системата. 
 
Една от основните причини за натоварването на 
британския здравен сектор е застаряващото насе-
ление, намалените средства за социални грижи, кое-
то увеличава броя на хоспитализираните пациен-
ти, въпреки че те биха могли да се лекуват у дома, 
липса на достатъчно персонал и други. 

 

   
                     
 
 
 

12-ЧАСОВИТЕ ДЕЖУРСТВА 
УВЕЛИЧАВАТ РИСКА ОТ ДОПУСКАНЕ НА ГРЕШКИ 
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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.  
 

 

 
Специализираният седмичник обобщава новини и съби-
тия, определящи облика на българското здравеопазване и 
медицинската практика през последните дни. Изданието 
съобщава за избора на д-р Дечо Дечев за управител на 
НЗОК, като информира за огласени от него първи намере-
ния за действия за оздравяване на институцията, за подоб-
ряване на контрола, за окрупняване на структури с цел 
ефективно изразходване на средствата, информира 
Zdrave.net. 
 

В новия брой е огласена още позиция на Българската гене-
рична фармацевтична организация относно формиране 
на обществено разбиране, че съществува разлика между 
генерични и оригинални лекарства. За пореден път от асо-
циацията напомнят, че по отношение на качеството и 
ефективността на препаратите съществува пълна еднак-
вост, а прилагането на генериците само освобождава фи-
нансов ресурс за по-мащабно отпускане на оригинални 
препарати, които нямат аналог. 
 

„Форум Медикус“ отделя място и на становище на 
Националното сдружение на общопрактикуващите лекари 
по проект за наредба на МЗ за задължителното 
застраховане на лицата, които упражняват медицинска 
професия. 
 

Публикувана е позицията на А. Шарков от Експертния 
клуб за икономика и политика (ЕКИП), че официално 
въвеждане на доплащане в системата е нужно, защото чрез 
регламентирането ще се сложи край на много и 
разнообразни порочни практики, поради които 
българинът плаща от джоба си до 48% от разходите за здра-
ве. Темата присъства на страниците на „Форум Медикус“ 
от години, а днес отново е актуална поради очакванията за 
промени в здравноосигурителния модел. 
 

Пак заради модела изданието запознава читателите си с 
позицията на експерта по здравна политика проф. Гр. Ди-
митров за необходимостта от нормативни промени, които 
да коригират днес сложните взаимоотношения между 
НЗОК и МЗ – анализът е изключително сериозен и задъл-
бочен, заслужава вниманието на тези, които сега пишат 
проект за бъдещето на здравното осигуряване в България. 
В научно-пропедевтичен план брой 24-25 на „Форум Меди-
кус“ акцентира върху българска разработка за 
„Иновативен метод за бърз анализ на мутациите в хемогло-
биновия  ген за пациенти, съмнителни за носителство“ – 
става дума за ранно откриване на бета-таласемии, за които 
райони от страната са ендемични. В рубриката “От наука-
та към практиката“ са представени резултати от нови про-
учвания за ефикасност и ефективност на лекарство при  
 

 
хронична обструктивна белодробна болест, и за медика-
мент при напреднал недребноклетъчен рак на белия дроб 
с установена мутация. В този стил е издържана и обширна 
статия – становище на СЗО/Европа, за необходимостта от 
инвестиции и иновации в здравните системи на по-слабо 
развити страни. „Здравният и медицинският туризъм – 
елементи на общественото здравеопазване“ е заглавие на 
кореспонденция от отминала конференция по темата. В 
изнесените сериозни доклади за международен и наш опит 
в тази важна сфера, са посочени трудностите и пречките да 
се оползотворяват природните дадености и материалните 
предпоставки в общите лечебни, рехабилитационни и въз-
становителни действия за здравето на всеки човек. Предсе-
дателят на организационния комитет и президент на Юго-
източноевропейския медицински форум доц. Андрей Ке-
хайов изтъква още широкото присъствие на лектори от 
Германия, Латвия, Беларус, Сърбия, Виетнам, Грузия, Ка-
захстан и много други, както и дълбокото разбиране, че 
конференцията е принос на неправителствения сектор към 
големите цели на приключилото българско европредседа-
телство. 
 

Брой 24-25 на вестник „Форум Медикус“ съдържа още: 
последни решения на Министерския съвет с отношение 
към здравеопазването; нови аспекти в бавния ход на про-
мените в ТЕЛК; новини от Варна, Плевен и Специализи-
раната болница по онкология в София. Съвсем актуално 
звучи и обобщение от проведена среща с журналисти по 
темата за лятото, полово предаваните болести и възмож-
ностите за справяне с пораженията на човешкия папило-
ма вирус НРV. 
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                  ГОРЕЩИ ТЕМИ ВЪВ ФОКУСА НА ВЕСТНИК “ФОРУМ МЕДИКУС” 

 
 
 

 
 

Вестник „Форум Медикус“  
в електронен вариант 

 
 

Желаете ли да получавате всеки брой 
в PDF формат на личния си имейл  

адрес? 
 

Повече подробности на 
 www.forummedicus.com 
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Българската асоциация на професионалистите по 
здравни грижи изразява своята подкрепа и съпри-
частност към медицинска сестра Нела Радева от Фи-
лиала за спешна медицинска помощ в Горна Оряхо-
вица, която по време на нощно дежурство на 12 юли 
2018 г. е била подложена на обиди и агресивно пове-
дение от страна на близки на пациентка. За съжале-
ние това е поредното грозно посегателство над ме-
дик, докато изпълнява служебните си задължения, 
отбелязват от БАПЗГ в писмо до директора на 
ЦСМП Велико Търново д-р Валентина Хаджирадева. 
 
Припомняме, медицинската сестра беше нападната 
от близки на пострадала в четвъртък вечерта на де-
журство. 
 
„Като съсловна организация изразяваме притесне-
нията си, че въпреки взетите от институциите мерки 
за ограничаване на агресията срещу медицински 
специалисти, посегателствата и обидите над медици 
продължават. Статистиката сочи, че спешните меди-
ци най-често стават обекти на агресия и хулигански 
прояви по време на работа. Отправяме пореден апел 
към обществото за постигане на цивилизовани отно-
шения между пациентите и техните близки от една 
страна, и медиците от друга. Само с общи усилия 
може да се постигне безопасна работна среда за спе-
циалистите, които работят в Центровете за спешна 
помощ и филиалите към тях. Уважителното отноше-
ние е най-малкото, което заслужават медиците, кои-
то 24 часа в денонощието изпълняват своя човешки 
и професионален дълг”, посочват от Асоциацията. 
„БАПЗГ осъжда остро всеки акт на агресия и наси-
лие над медици и призовава всички за повече човеч-
ност, толерантност и бдителност!”, апелират още от 
там. 
 

Публикувано на 17.07.2018 г. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                               
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        

 
             Здравният портал Zdrave.net: 

 
БАПЗГ: 

УВАЖЕНИЕТО Е НАЙ-МАЛКОТО, КОЕТО ЗАСЛУЖАВАТ МЕДИЦИТЕ,         
ИЗПЪЛНЯВАЩИ ДЪЛГА СИ 24 ЧАСА В ДЕНОНОЩИЕТО 
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- Г-жо Василева, минаха почти два месеца от наци-
оналния протест на професионалистите по здрав-
ни грижи. Изпълнени ли са поне част от исканията 
ви?  
 
- На 12-ти май близо 5000 специалисти по здравни 
грижи от цялата страна издигнаха своя глас за по-
добро заплащане и по-добри условия на труд. Ос-
новните искания на съсловието залегнаха в Деклара-
ция, която беше изпратена до всички институции, 
имащи отговорности към българското здравеопазва-
не. Два месеца са много кратък срок, за да очакваме 
решение на проблеми, които са натрупани за повече 
от 20 години. Започнахме работа по изготвяне на 
Национална стратегия по здравни грижи, но за да 
бъде тя наистина действаща, е необходимо време за 
анализ на сегашната ситуация, поглед в бъдещето, 
но подплатен финансово и в регламентиран време-
ви порядък. Националният съвет по качество на 
БАПЗГ активно участва в изработване на стандарти-
те по различни медицински специалности и нашите 
предложения се приемат от Министерство на здра-
веопазването. Очакваме да се сформира работна 
група за промяна на Наредби 3 и 26, регламентира-
щи детското и училищното здравеопазване. И раз-
бира се, с нетърпение очакваме да се обнародва про- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ектът на министъра на здравеопазването за нов мо-
дел на финансиране и да участваме в обсъждането 
му, за да сме сигурни, че нашите искания са защите-
ни и се създава възможност за по-добра професио-
нална реализация. 
 
- Има ли диалог между Вас и здравния министър? 
 
- Ние често казваме, че залагаме на диалоговия ре-
жим за разрешаване на проблеми, защото в спора се 
ражда истината, създават се възможности да се пос-
тигне съгласие и да не се наложат непопулярни 
действия. Да, въпреки че и преди протеста имахме 
добър диалог с министър Ананиев и беше ясно, че 
не всички неудачи в здравната система са само и 
единствено от неговата компетентност, ние бяхме 
принудени да покажем проблемите си пред общест-
вото и да заявим, че отказваме да носим отговорност 
за недостатъчно доброто качество на здравните гри-
жи при критичен недостиг на професионалисти по 
здравни грижи, които са ниско платени и преуморе-
ни от непрекъснати дежурства. 

 
 

Председателят на УС на БАПЗГ Милка Василева в интервю за Clinica.bg: 
 

ОЧАКВАМЕ ПО-ВИСОКИ ЗАПЛАТИ ОЩЕ ТАЗИ ГОДИНА 
  

 
 На национален протест през май тази година 
специалистите по здравни грижи поискаха дос-
тойно оценяване на техния труд и стартово 
възнаграждение, равно на три минимални работ-
ни заплати за страната, диференцирано запла-
щане според придобитата квалификация и усло-
вията в Колективния трудов договор, по-добри 
възможности за продължаващо обучение и кариер-
но развитие. Има ли вече решения по някои от 
тези въпроси, какво очакват сестрите от предс-
тоящите промени, попитахме председателя на 
Българската асоциация на професионалистите 
по здравни грижи Милка Василева. 
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- Започнаха ли преговорите по Колективния тру-
дов договор? Какви стартови заплати ще поиска-
те? 
 
- КТД е в полето на действие на синдикатите. Ние 
сме оповестили исканата стартова заплата, която сме 
убедени, че е справедлива и ще бъде мотивиращ 
фактор за оставане в България. На всички е извест-
но, че ние настояваме тя да е равна на три минимал-
ни за страната заплати за всеки новозавършил про-
фесионалист по здравни грижи. Ние знаем, че здра-
веопазването е недофинансирано и е необходим нов 
модел на системата, както и нов модел на финанси-
ране, за да се постигне по-добър бюджет за здравео-
пазване, респективно по-добри заплати. Надяваме 
се, че синдикалните централи ще припознаят наши-
те искания и ще успеят да договорят постепенно 
увеличение в рамките на следващата бюджетна го-
дина. 
 
- Не Ви ли притеснява факта, че и тази година ра-
ботодателите се оттеглиха от преговорите за 
повишаване на минималните осигурителни доходи 
по браншове и професии? 
 
- Винаги е притеснително, когато не се постига съг-
ласие на национално ниво по отношение на догово-
реност за осигурителните доходи по браншове. Бъл-
гарската асоциация на професионалистите по 
здравни грижи не е страна по договаряне на запла-
ти, но с тревога следим какво се случва и ще търсим 
още по-активно съдействие от страна на синдикати-
те за намиране на решение. Очакваме да се израбо-
ти добър Колективен трудов договор за отрасъл 
здравеопазване, но по-важно е той да се спазва. Това 
може да се случи само ако има добронамереност и 
желание за решаване на проблема с адекватно зап-
лащане на труда от страна на работодателите, дори 
само на ниво лечебни заведения. 
На всички са известни финансовите проблеми на 
българското здравеопазване. Крайно време е да се 
разбере, че добрият персонал и качествените здрав-
ни грижи не са разход, а инвестиция, която си заслу-
жава. Надяваме се да се намери правилният подход 
и да се осигури нужният финансов ресурс за задър-
жане в България на квалифицираните професиона-
листи по здравни грижи. В противен случай БАПЗГ 
ще се възползва от разрешените от закона протестни 
действия, което ще затрудни допълнително здравео-
пазната система. Убедена съм, че работодателите не 
искат подобни решения. 
 
 

 
 

- Какъв е недостигът в болниците от медицински 
сестри и акушерки? 
 
- Съгласно Националната здравна карта липсват 
около 10 000 медицински сестри в извънболничната 
помощ и още 20 000 в болниците, а също и около 
1500 акушерки. 
 
- В детските градини и яслите също ли липсват 
много кадри? 
 
- В детското здравеопазване работят предимно пен-
сионерки, поради липса на интерес от по-млади ко-
леги заради ниското заплащане на труда и изключи-
телно високата отговорност. 
 
- Говори се за внос на работна ръка. Очаквате ли 
чужденци да проявят интерес към Вашите профе-
сии? 
 
- Няма интерес от чужденци – професионалисти по 
здравни грижи за работа у нас. Може би има опреде-
лени работодатели, които се надяват на внос на ра-
ботна ръка от етнически българи от Македония или 
Украйна поради близостта на езика, но това не се 
случва. Дори там заплатите са по-високи. Освен то-
ва, за да упражняваш в България регулирана профе-
сия, трябва да отговаряш на изискванията, поставе-
ни от Европейската директива 55/2013 за взаимно 
признаване на професионална квалификация, как-
то и полагане на изпит пред държавна комисия за 
владеене на български език в професионалната об-
ласт. 
 
- Какво трябва да се направи в спешен порядък, за 
да спре изтичането на специалисти към по-
богатите европейски страни? 
 
- Най-спешната мярка е изпълнение на нашето иска-
не за повишаване на заплащането на труда по нов 
модел и по нови, справедливи и еднакви за всички 
правила при разпределение на средствата в лечеб-
ните заведения. 
 
- Заради ниските възнаграждения сериозно спадна 
интересът към Вашите специалности. Предвижда-
те ли по някакъв начин да привлечете младите хо-
ра, за да се посветят на сестринството? 
 
- Вече стана традиция да се срещаме с ученици от 
последните класове на средното образование, за да 
ги запознаем с нашите професии, да разкрием пред  
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тях богатството и смисъла на работа с болни и здрави 
хора, важността на професиите ни за обществото и 
не на последно място, да разберат, че благодарните 
очи на пациента осмислят нашата отдаденост, неза-
висимо от незавидния финансов статус, който ще 
бъде подобрен само с общите усилия на работодате-
лите, МЗ, синдикатите и съсловието. 
 
- Предстоят промени в Закона за съсловната орга-
низация на медицинските сестри, акушерките и асо-
циираните медицински специалисти. Бихте ли обяс-
нили какви са те? 
 
- Промените в ЗСОМСААМС няма да доведат до 
промени в БАЗПГ като съсловна организация. Тя ще 
продължи да изпълнява функциите си съгласно уста-
ва си и закона. Нов момент е предложението на д-р 
Даниела Дариткова и група депутати от ГЕРБ да се 
регламентират нови обществени отношения, свърза-
ни с две регулирани професии – на зъботехниците и 
на помощник-фармацевтите като се включат в съ-
ществуващия закон. Това ще им даде възможност по 
модела на БАПЗГ да изградят свои самостоятелни 
съсловни организации с функцията на регулаторен 
орган, за да гарантират на българското общество ка-
чествени грижи в съответната област, самоконтрол 
на дейността си и спазване на етичните професио-
нални норми. 
 
- Ще подадете ли ръка на новосформираните орга-
низации на зъботехниците и помощник-
фармацевтите? 
 
- Това е съвсем нормална практика. И досега сме 
имали добър диалог. При желание от тяхна страна 
ще споделим опита си с тях, защото всички имаме 
една цел – добър социален и професионален статус 
на нашите членове, а това може да се извоюва само с 
общи усилия. 
 
- Какво очаквате от двата нови модела на здраве-
опазване, които здравният министър Кирил Анани-
ев обеща да представи през септември тази година? 
 
- Очакваме те да отговарят на изискванията на съв-
ременното общество, да дадат възможности за по-
добро финансиране и строги правила за разпреде-
ление на средствата. 
 
- Какви са очакванията Ви и към новия управител 
на НЗОК? 
 
 

 
 

- БАПЗГ не е страна по договарянето на НРД, но се 
надяваме новият управител да комуникира и с нас, 
има какво да му предложим. 
 
- Докога сте дали срок на управляващите да реаги-
рат преди да излезете отново на улицата? 
 
- Ние ясно заявихме, че ще наблюдаваме изключи-
телно внимателно какво се случва в областта на 
здравеопазването – обнародване на нов модел, КТД, 
гласуване на нов бюджет. Очакваме в рамките на 
2018 г. да се направят нужните стъпки, които да до-
ведат до по-добро заплащане на труда на специа-
листите по здравни грижи. Ако видим обаче, че не 
се правят реални усилия за адекватен отговор на 
исканията ни, залегнали в Декларацията, ще реаги-
раме с позволените от законодателството средства, 
включително и нови протести, след анализ и реше-
ние на Националния съвет на БАПЗГ. 
 

Интервю на Лиляна Ламбева, 
публикувано на 19.07.2018 г. 
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За първи път у нас сложиха протези на дете, 
родено без крака и ръце. Така 10-годишната 
Еля от Разград от пълен инвалид се превърна в 
момиче, което ходи напълно самостоятелно, 
пише, рисува, държи предмети и прави неща, 
абсолютно непосилни допреди няколко месеца 
за нея, съобщи в. "Борба". 
 
Заслугата за това е на професора по бионика и 
протезиране Евгени Дюкенджиев от Горна 
Оряховица. Той и съпругата му вложили неи- 
 

 
моверен труд и професионализъм в 
изработването на сложните проте-
зи, които никой друг лекар у нас и 
в чужбина не се наемал да направи. 
Това е най-тежкият случай в карие-
рата на професора, а в света има 
само още два такива – в САЩ и 
Япония. През февруари зам.-
кметът на Разград Ердинч Хасанов 
потърсил проф. д-р Дюкенджиев. 
Той разказал за положението на 
Еля и потърсил съдействието на 
медика. Задачата обаче била с по-
вишена трудност, тъй като детето е 
с особено тежки ампутации, които 
превръщат закрепването на протез-
ните изделия почти невъзможно. 
 
„За краката беше по-сложно, защото 
Еля няма нито един сегмент от дол-
ните крайници, няма тазобедрени 
стави, а само меки тъкани. Задачата 
беше уникална, изискваше много висо-
ка квалификация, материална база и 
сериозни умения", обясни проф. Дю-
кенджиев. 

 
 

След поставянето на протезите детето било 
обучено как да се движи, тъй като използване-
то на изкуствените крайници става чрез спе-
цифична опора на тялото.  
 
Еля вече прекарва по няколко часа на ден в 
ходене, чете и пише. Освен труд и професио-
нализъм, медикът направил и друг много ва-
жен жест - поел и 50% от сумата необходима за 
протезирането. Останалата част е осигурена 
от частна фирма. 
 

 ЗА ПЪРВИ ПЪТ В БЪЛГАРИЯ 
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               СЛОЖИХА ПРОТЕЗИ НА ДЕТЕ, РОДЕНО БЕЗ КРАКА И РЪЦЕ 
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Националният селекцио-
нер на футболния отбор 
на Хърватия Златко Да-
лич е огласил открито 
писмо, в което заявява, че 
всички футболисти и 
треньори даряват преми-
ите в размер на общо 23 
млн. долара на децата от 
Хърватия, съобщават све-
товните агенции. В пис-
мото си Далич призовава 
политиците да спрат да 
се рекламират чрез игра-
чите:  
 
"Уважавайте нашето решение - не обличайте нашите фланелки и не използвайте нашия успех за своя 
реклама. Целият отбор ще даде своите премии от световното първенство за хърватските деца. Фонд ще 
финансира те да отидат на почивка на море. Това е най-малкото, което можем да направим“, написа 
селекционерът на световните вицешампиони. 
 
 
 

 

  
 
 

 
             

                               ЗВЕЗДИ ОТ "МОНДИАЛ 2018" ДАРИХА ПРЕМИИТЕ СИ НА ДЕЦА 
  

 
                  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Килиан Мбапе, най-добрият млад футбо-
лист на "Мондиал 2018", дари премията си 
на болни деца, съобщи Redmedia.bg, 
позовавайки се на световните агенции. 
 
Звездата на "Пари Сен Жермен" поддържа 
приятелска връзка с организация, която по-
мага на хоспитализирани деца да спортуват. 
 
 "Имаме много добри отношения с Килиан Мба-
пе. Понякога имам чувството, че той се радва на 
децата повече, отколкото те на него",  сподели 
пред медиите президентът на организацията 
Себастиен Руфен, цитиран от БНР. 
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От много вече години французойката Жанет Бурийо прави дарения, за 
малките пациенти на Клиниката по педиатрия към „УМБАЛ Д-р Георги 
Странски" ЕАД - Плевен., информира  Credoweb.bg. Този път  от името на 
своята асоциация „Хуманитарна помощ от Епюи" тя дари на Детската кли-
ника медицински консумативи и изделия, проходилки, дрехи и играчки. 
Началникът на Клиниката  по детски болести проф. д-р Ваня Недкова, 
целият персонал на клиниката и главната сестра на болницата Ивайла 
Петкова посрещнаха радушно и благодариха на г-жа Бурийо за подкрепа-
та.  

 

Клиниката по детски болести в университетската болница в Плевен е 
единствената в региона, която съвместява функциите на общинска, район-
на и университетска болница. Тя разполага с четири отделения: Отделе-
ние за интензивно лечение на деца, Отделение по детска пневмология и 
фтизиатрия, Отделение по детска кардиология, Отделение по детска кли-
нична хематология. В клиниката функционират единствени за Централна 
Север-   на България Диабетен център, Онокохематологичен сектор и Цен-
тър на лечение на деца с муковисцидоза. Годишно в клиниката се лекуват 
над 3700 деца. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 

 
ФРАНЦУЗОЙКА ПОМАГА НА ДЕЦАТА  

В УМБАЛ "Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ" - ПЛЕВЕН 
 
                  
 

 
 

МАЛЧУГАНИ РИСУВАТ В ПОДКРЕПА НА 
ТЕХНИ ВРЪСТНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ НУЖДИ 

 
От 20 юли до 5 август 2018 г.  софиянци и 
гости на столицата могат да се насладят на 
безграничното въображение и пъстротата 
на детските рисунки, подредени в изложба 
в галерия Gifted Sofia, информира БНР. 
Малките художници са творили за различ-
ни инициативи на международната благот-
ворителна фондация за подпомагане на 
деца със специални нужди „И АЗ МОГА” ( I 
CAN TOO) през последните 12 години. Съб-
раните на „тих търг” пари от продажбата 
на красивите произведения ще отидат за 
терапевтичния „Център за надежда” в Со-
фия, който се нуждае от закупуването на 
специализиран автомобил, с който ще се  
транспортират деца с тежки увреждания от 
домовете им до центъра. 

 

       Проф. д-р Ваня Недкова 
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Химиотерапията не е нужна при голяма част от же-
ните с рак на гърдата в ранна фаза. Това показват 
изводите на ново федерално изследване в САЩ 
(TAILORx).  То е проведено от Националния раков 
институт и оценява индивидуалните опции за лече-
ние на пациентите, информира Clinica.bg. 
В него са участвали над 10 000 души и са изследвани 
21 генетични разновидности. Според учените това 
ще доведе до промени в медицинските практики за 
лечение на рака. 
 
Няма полза от химиотерапията за 70% от жените с 
най-честия рак на гърдата. Според учените при да-
мите с тази диагноза, която е HR-позитивен и HER2-
отрицателен и няма разсейки, хормоналната тера-
пия, придружена с химиотерапия след операция не 
е по-ефективна отколкото, ако е без нея. 
 
Резултатите са от третата фаза на проучването TAI-
LORx . То е започнало през 2006 г. с цел да даде отго-
вор на въпроса дали хормоналната терапия е с по-
лоши резултати, ако е прилагана без химиотерапия. 
В третата фаза на изследването са били въвлечени 
жени със среден риск на заболяването. Преди това 
учените изследваха дами с нисък и висок риск. Ре-
зултатите, които откриват за тях са аналогични. 
Според проучването петгодишната преживяемост 
при дамите е 92.8% за тези, които са лекувани само с  
 

 
хормонална терапия и 93.1, ако е имало и химиоте-
рапия. Съотношението е същото и след девет годи-
ни живот. 
 
"Новите резултати дават на клиницистите високо 
качествена информация за това как да лекуват паци-
ентите си", коментира водещият автор Джозеф Спа-
рано, директор на изследването в Онкологичен цен-
тър „Алберт Айнщайн" в Ню Йорк.  
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Според изследване на Националния раков институт в САЩ: 
 

ХОРМОНАЛНАТА ТЕРАПИЯ Е ДОСТАТЪЧНА 
ЗА ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ ЖЕНИТЕ С РАК НА ГЪРДАТА 

 
 
 

ИЗПРОБВАТ СЛЮЧЕН ТЕСТ  
             ЗА РАК НА ПРОСТАТАТА 
 
Ракът на простатата може да се открие със слюн-
чен ДНК тест, твърдят английски учени, инфор-
мира Clinica.bg, позовавайки се на BBC. Учените са 
изследвали 40 000 мъже и са открили 63 нови гене-
тични вариации, способни да повишат риска от 
рак на простатата. Огромното предимство на но-
вия диагностичен метод е, че комбинира тези вари-
ации с повече от 100 други, отнасящи се до злока-
чественото заболяване. 
 
Проучването им е публикувано в Nature Genetics и е 
финансирано от Националния институт по рака в 
САЩ с подкрепата на Европейския съвет за научни 
изследвания, Cancer Research and Prostate Cancer във 
Великобритания.  
 
В момента няма единен диагностичен метод, кой-
то със сигурност да открива злокачественото забо-
ляване. Кръвните тестове PSA често са фалшиво 
позитивни, а понякога дори пропускат най-
агресивните форми на рак. Затова задължително се 
комбинира с биопсия и подробни прегледи, обясня-
ват специалистите. За сравнение, ДНК тестовете 
на слюнка могат да открият високорискови гени, за 
които се смята, че засягат един на всеки 100 мъже. 
Те са разработени от група международни учени в 
Института за изследване на рака (ICR - Institute of 
Cancer Research) в Лондон.  
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Холандки, получавали Виагра в рамките на клинич-
но проучване по време на бременността си, се опася-
ват са живота на своите рожби след смъртта на 11 
бебета на други жени, участвали в проучването. То е 
проведено в 10 болници в Холандия и е включвало 
бременни с нарушения в кръвообращението в пла-
центата, на които давали силденафил (с търговско 
наименование Виагра), информира Zdrave.net, 
позовавайки се на публикация в The Guardian. 
Виаграта е съдоразширяваща, използва се за лече-
ние на еректилна дисфункция при мъжете, а също 
така и при високо кръвно налягане. В случая изсле-
дователите били обнадеждени от експериментални 
изследвания върху мишки, при които препаратът 
подобрявал кръвотока в плацентата, като подпома-
гал растежа на плода. 
 

Изследването е прекратено миналата седмица, кога-
то независими наблюдатели установили, че от бе-
лодробни нарушения са умрели повече бебета от 
очакваното. 
 

В изследването, проведено от Медицинския център 
на Амстердамския университет, взели участие 93 
жени. 17 бебета са развили нарушения в белите дро-
бове, 11 от тях са  починали. Още 8 бебета са почи-
нали от проблеми, които не са свързани с изпитване-
то. 
 

Има опасения, че препаратът е повишил кръвното 
налягане в белите дробове, което е довело до това 
бебетата да получават твърде малко кислород. 
В контролната група, в която участничките са полу-
чавали плацебо, при три бебета били установени 
проблеми с белите дробове, но нито едно от тях не е 
умряло. 
 

В интервю за холандския всекидневник Dutch daily 
newspaper De Volkskrant авторът на изпитването Ве-
сел Ганзенвоорт коментира: „Искахме да покажем, 
че това е ефективен начин за подпомагане расте-
жа на бебето, но се случи точно обратното. Шо-
киран съм. Последното, което искаш, е да навре-
диш на пациента“. 

 НАУКА 
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11 БЕБЕТА В ХОЛАНДИЯ ПОЧИНАХА 

СЛЕД КЛИНИЧНО ПРОУЧВАНЕ С ВИАГРА 

 
 
 

ПАСТА ЗА ЗЪБИ МОЖЕ ДА ПРЕДИЗВИКА  
ДИАБЕТ ТИП 2 

 
Изследователи от университета в Тексас, САЩ, напра-
вили мащабно проучване на пастите за зъби - ползи и 
вреди за човешкия организъм и направили извод, че паста-
та за зъби може да доведе до диабет тип 2, информира в. 
"Животът днес", позовавайки се на съобщение на автори-
тетното списание Chemical Research in Toxicology. 
 

Оказва се, че препаратът, с който всеки ден почистваме 
зъбите си, може да съдържа опасния титанов диоксид 
Е171. На Е171 се дължи белоснежният цвят на продукти-
те. Титановият диоксид е открит в средата на миналия 
век и оттогава активно се влага в много производства. 
Учените посочват, че опасното вещество широко се из-
ползва и в козметичната, и в хранителната промишле-
ност. Те са установили, че именно през този период бро-
ят на пациентите със захарен диабет се е увеличил че-
тири пъти.  
 

За да потвърди теорията си, екипът на тексаския уни-
верситет провел експеримент с участието на 11 добро-
волци, от които били взети проби от тъканта на панк-
реаса. При 8 от тях бил открит титанов диоксид, като 
всички те страдали от захарен диабет. В анализа на 
останалите трима доброволци не бил открит 
Е171. Те не страдали от опасната болест. 
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Според изследване на МУ - София: 
ПРЕТОВАРЕНОСТТА НА МЕДИЦИНСКИЯ 

ПЕРСОНАЛ Е СРЕД ОСНОВНИТЕ ПРИЧИНИ 
ЗА ДОПУСКАНЕ НА ГРЕШКИ 

 

 
Независимо от съществуващите и действащи 
правила за осигуряване на безопасността на ле-
чение, в лечебните заведения за болнична помощ 
се допускат медицински грешки от различен 
вид. В болниците понастоящем преобладава 
„култура на обвинение”, страх от наказания, 
както и „персонален подход” при анализа на ме-
дицинските грешки. Това са част от изводите 
от проведено проучване на Медицински универ-
ситет - София в няколко лечебни заведения у 
нас, информира Zdrave.net. 
 
Посочени са и основните причините за допусна-
тите медицински грешки, пропуски, неудачи и 
неблагополучия. Сред тях са: претовареност на 
медицинския персонал, недостатъчността на 
кадри и на добра квалификация, влошена кому-
никация и организационни причини, т.е. систе-
мен характер на пропуските и неудачите.  
 
Резултатите от изследването сочат още, че 
проблемът, свързан с безопасността на пациен-
тите, не се дискутира достатъчно на различни 
нива в обществото (болница, медии, парла-
мент). 
 

 
 

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ 
ПУСНА АНКЕТА ЗА МЕДИЦИ, СВЪРЗАНА  

С БЕЗОПАСНОСТТА НА ПАЦИЕНТИТЕ 
 

Медицински университет – Пловдив създаде уеб 
базирана платформа, чрез която болничните служи-
тели от цялата страна могат да участват доброволно 
в онлайн анонимно анкетно проучване. Анкетата е 
създадена по проект за оценка на нивото на болнич-
ната култура за осигуряване на безопасност на па-
циента в лечебните заведения, информира 
Zdrave.net. 
 
За улеснение на участниците, в анкетата са дадени и 
работни дефиниции на някои от понятията, изведе-
ни на база проучена литература и световен опит. 
Така например, посочени са дефиниции за 
„нежелано събитие“, „неблагоприятен резултат“, 
„медицинска грешка“, „безопасност на пациента“, 
както и „култура на безопасност“. Резултатите ще 
бъдат използвани за научни цели и за популяризи-
ране на „културата на доверие и открита дискусия“ 
вместо на „културата на обвинение“, с оглед предот-
вратяване на нежеланите събития и медицински 
грешки.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ 
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ПУСКАТ НОВИ ДОКУМЕНТИ  
ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА БОЛНИЧНИТЕ 

 
Въвеждат се нови образци на документи за изп-
лащане на болнични и майчинство, информи-
раха от Националния осигурителен институт. 
От там припомниха, че от 1 юли 2018 г. влизат 
в сила изменения и допълнения в Кодекса на 
труда, Кодекса за социално осигуряване и На-
редбата за паричните обезщетения и помощи 
от държавното обществено осигуряване по от-
ношение на отпуска и паричните обезщетения 
на осиновителите на деца до 5-годишна въз-
раст.  
 
От НОИ уточниха, че няма промяна в реда и 
начина на изчисляване и изплащане на парич-
ните обезщетения и помощи от държавното 
обществено осигуряване, както и в срока за 
подаване на документите. 
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АКАДЕМИЯ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ  
ОРГАНИЗИРА МУ - ПЛОВДИВ 

 
Академия за преподаватели започна Медицински 
университет-Пловдив, съобщи Zdrave.net. Учебната 
програма на модула „Комуникационни и презента-
ционни умения” включва лекции и семинарни уп-
ражнения, които да помогнат на постдокторантите, 
младите учени и хабилитираните преподаватели да 
развият своите преподавателски умения. Първите 
лекции бяха изнесени в Стара Загора от проф. Бла-
гой Маринов и доц. Мария Токмакова – преподава-
тели в Академията.  
 
Инициативата цели изграждането на компетенции в 
сферата на научното ръководство и академичното 
преподаване с лекции на теми като „Дисертация за 
научна степен "Доктор на науките" – структура, пра-
вила, изисквания, публикации“ и „Структура и под-
редба на мултимедийна презентация, презентаци-
онни параметри и дизайн“, както и „Управление на 
проекти. Комуникация с неправителствени и паци-
ентски организации.“ 

 
ФАЛШИВИ ПОВИКВАНИЯ   

И ЛИПСА НА ПЕРСОНАЛ СПЪВАТ РАБОТАТА 
НА СПЕШНИТЕ МЕДИЦИ  

 

 
 

Според работещите в центровете за спешна меди-
цинска помощ у нас броят на необоснованите повик-
вания в ЦСМП е значителен. Това води до неефек-
тивно разходване на ресурсите, без възможност 
гражданите да бъдат санкционирани за ползването 
на единния номер 112 не по предназначение и за 
предаване на неверни и заблуждаващи съобщения и 
сигнали за помощ. Това се посочва в доклад за прове-
деното обучение на работещите в Районните коор-
динационни централи на ЦСМП, информира 
Zdrave.net. 
 

Като проблем се обособява и липсата на утвърдена 
процедура за докладване на случаите на лъжливи 
повиквания и необосновани повиквания по смисъла 
на медицински стандарт „Спешна медицина“. Друг 
проблем е, че след отпадане на тел. 150 и поемането 
на всички спешни повиквания от центровете на тел. 
112, в системата за спешна медицинска помощ няма 
установена единна организация и правила за прием 
на спешните повиквания при осъществяване на кон-
ферентна връзка с подаващите сигнала, както и пра-
вила за взаимодействие с тел. 112 и другите служби.  
Друга тревожна констатациа е, че в много от 
районните координационни централи (РКЦ) няма 
назначен постоянен персонал, включително лекари 
– ръководители на РКЦ. 
 

Работещите в спешните центрове предлагат старти-
ране на Национална информационна кампания за 
информиране на българските граждани какъв е обх-
ватът на дейността на системата за спешна медицин-
ска помощ, в кои случаи могат да се обадят на тел. 
112, за необходимостта да отговарят на определени 
въпроси и за отговорността, която носят при необос-
новано ангажиране на спешните екипи. 

  НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ 
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    БОЛНИЦИ ОБЯВИХА СВОБОДНИ МЕСТА  

ЗА СПЕЦИАЛИЗАНТИ 
 
Свободни места за специализанти в 32 направ-
ления обявиха клиники в страната само за пос-
ледните два месеца. Това показват данните на 
официалната страница на здравното министер-
ство, информира Clinica.bg.  
 

Само за юни различни болници в страната са 
пуснали 24 места за специализанти по 17 нап-
равления. Сред тях са неонатология, спешна 
медицина, хирургия, ортопедия, нефрология, 
медицинска онкология, гастроентерология и 
др. Четири са свободните места за специализа-
ция по анестезиология и интензивно лечение. 
След тях се нареждат местата за кардиолози, 
инфекционисти, образни диагностици и невро-
лози.  
 

От началото на годината досега болниците са 
обявили над 200 свободни длъжности за специ-
ализанти по клинични специалности, от които 
179 за лекари и 23 за медицински сестри. Общи-
ят брой на специализантите в страната е близо 
4000, от тях само 220 финансират сами обучени-
ето си. 
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Правителството прие План за 2018 г. за изпълнение 
на Актуализираната Национална стратегия за де-
мографско развитие на населението в Република 
България (2012 - 2030 г.), информира Zdrave.net. 
 
Планът е разработен в съответствие със структурата 
на Стратегията и в изпълнение на основната 
стратегическа цел: забавяне на темповете на 
намаляване на броя на населението с тенденция за 
стабилизирането му в дългосрочен план и 
осигуряване на високо качество на човешкия 
капитал, включващ хората с тяхното здравословно 
състояние,  образованост,  квалификация, 
способности и умения. 
 
Документът систематизира набелязаните комплекс-
ни и секторни мерки, които оказват въздействие вър-
ху демографското развитие в краткосрочен и сред-
носрочен времеви обхват. Те ще бъдат финансирани 
от бюджетите на компетентните ведомства според 
Закона за държавния бюджет на Република Бълга-
рия за 2018 г., Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси“, други оперативни програми, 
както и по европейски и международни проекти. 

 
 

  НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ 
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ПРАВИТЕЛСТВОТО ПРИЕ ГОДИШНИЯ ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ДЕМОГРАФСКО РАЗВИТИЕ 

  
                  

Родители сезираха прокуратурата за неправомерен при-
ем в детски градини в София. Става въпрос за децата, 
които се ползват с предимство заради хронично заболя-
ване. В сигнала до държавното обвинение е посочено, че 
4086 деца са приети неправомерно, съобщиха от Инициа-
тивния комитет за качествена и иновативна образова-
телна система, информира Clinica.bg. 
 
От организацията бяха подали и сигнал до премиера 
Борисов за злоупотреби при приема в градина. За случая 
са уведомени още кметът на София Йорданка Фандъкова 
и зам.-кметът по образование Тодор Чобанов. Децата с 
хронични заболявания се приемат допълнително, затова 
от детските градини искат документ за съответната 
диагноза. И именно тук имало разминаване, твърдят 
родители. Те позовават на официални документи от 
Столична община(СО) за приетите с хронични заболя-
вания деца в детските ясли и градини. Според тях 960 
деца са приети без документи, които удостоверят забо-
ляване и отделно са класирани други 3097 хлапета с ди-
агноза, която не дава предимство. Изводът е, че 4057 
деца са в привилегировано положение, защото са получи-
ли предимство при приема в забавачка без да имат право 
на това. 
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Министерският съвет прие промени в Правилника 
за устройството и организацията на работа на орга-
ните на медицинската експертиза и на регионални-
те картотеки на медицинските експертизи. Целта е 
Правилникът да бъде синхронизиран с последните 
промени на Закона за здравето, съобщиха от прави-
телствената пресслужба. 
  

С направените изменения се очаква да се намали 
административната тежест за освидетелстваните 
лица чрез въвеждане на организационни промени в 
работата на ТЕЛК и НЕЛК - по-кратки срокове за 
освидетелстване, неангажиране с явяване пред ТЕЛК 
и НЕЛК за извършване на клиничен преглед, когато 
медицинската документация обективизира здравос-
ловното състояние напълно. 
 

Друга цел на промяната е по-лесното сформиране 
на съставите на ТЕЛК и създаване на по-гъвкава ра-
бота на комисиите предвид възможността лекарите 
да осъществяват и други дейности освен медицинс-
ката експертиза. 
 

Правителството одобри промени и в Наредбата за 
медицинската експертиза, с което се цели осъвреме-
няване и обективизиране на експертизата. Това цели 
премахване на субективизма при определяне на 
крайния процент трайно намалена работоспособ-
ност на лицата с увреждания. Това ще се постигне с 
въвеждането на точни и медицински обосновани 
критерии при определяне на инвалидизиращите 
увреждания в съответствие със съвременните меди-
цински достижения. 
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ПРИЕХА ПРОМЕНИТЕ В ПРАВИЛНИКА ЗА РАБОТА 
НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА 

 

  
 "Имаме изобилие от данни за фалшиви решения 
на ТЕЛК, което ни убеждава, че голяма част от 
тези 1 млрд. и 700 млн. лева за подпомагане са сил-
но завишени. Цели ромски махали, където с една и 
съща диагноза, като че ли с един печат са им със-
тавени заключенията на лекарските комисии, с 
което се източват изключително много средства. 
Там трябва да бъдат взети категорични мерки. 
На първо място я реализирахме чрез медицинска-
та експертиза. Предстои да бъде направена експер-
тиза на трудоспособността“, каза пред БНТ 
вицепремиерът Валери Симеонов. 
 
Ще се смени начинът на формиране на ТЕЛК. 
„Членовете на тези комисии няма вече да бъдат 
едни и същи специалисти на пенсионна възраст, 
които често са подложени на корупционен натиск. 
Комисиите вече ще се сформират на ротационен и 
случаен принцип. Сменя се системата за формира-
не процента на инвалидност. Този принцип на из-
числяване е на база не на натрупване на заболява-
ния, а се базира на първо място върху основното 
заболяване. Всички тежки и трайни заболявания са 
завишени като процент и към тях ще се добавя 
всяко следващо, което минава 50%“, каза вицепре-
миерът. Той уточни, че промените са подобни 
на германския модел. След половин година ще 
бъде направен анализ дали е нужно да бъдат 
въведени допълнителни корекции. 
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ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ЩЕ СЕ ПРАВЯТ 

ИЗЦЯЛО ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Търговете у нас ще се правят изцяло по електронен 
начин. Това гласят промените в Закона за обществе-
ните поръчки, които Правителството одобри, ин-
формира Clinca.bg  За внедряването на промените в 
страната вече се разработва централизирана елект-
ронна платформа. Тя ще обхваща целия процес на 
възлагане на поръчките, като са предвидени разпо-
редби, които отчитат етапността на нейното въвеж-
дане в експлоатация. Платформата ще е задължи-
телна за използване от всички възложители.  
Заради въвеждането на задължителна електронна 
комуникация се предлага промяна в реда за под-
писване, публикуване и връчване на електронни 
документи в хода на възлагане и изпълнение на по-
ръчките, съответно в правилата за съхраняване на 
информацията. Подробните правила за провежда-
не на процедурите за обществени поръчки чрез из-
ползване на платформата ще бъдат уредени в пра-
вилника за прилагане на закона. 
 

С промените се предлага повишаване на стойност-
ните прагове в съответствие с новите регламенти на 
ЕК от декември 2017 г. – средно с около 5% за дос-
тавки и стандартни услуги. Предвиденото по-
значително увеличение на праговете за строителст-
во и за социални и други специфични услуги цели 
доближаване до съответните европейски стойности. 
В съответствие с изискванията на Директива 
2014/55/ЕС на Европейския парламент и на Съвета 
на ЕС относно електронното фактуриране при об-
ществените поръчки е регламентирано задължение 
на възложителите за приемане и обработване на 
електронни фактури във връзка с изпълнението на 
договорите. Очакваните ефекти от приемането на 
закона са подобряване на системата на обществени-
те поръчки в страната и оптимизиране работата на 
държавните институции, което ще доведе до поло-
жително въздействие върху процеса на възлагане. 

 
ПАРЛАМЕНТЪТ ПРИЕ ПРОМЕНИТЕ,  
СВЪРЗАНИ СЪС ЗЪБОТЕХНИЦИТЕ  

И ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ 
 

С 94 гласа „за“ и два „против“ парламентът прие на 
18 юли 2018 г. първо четене промените в Закона за 
съсловните организации на медицинските сестри, 
акушерките и асоциираните медицински специалис-
ти. С тях се регламентират в закона две нови съслов-
ни организации – на зъботехниците и на помощник-
фармацевтите, информира Zdrave.net. 
 

Промените в закона бяха предложени от председате-
ля на парламентарната здравна комисия д-р Дание-
ла Дариткова и група депутати от ГЕРБ. С новите 
текстове членството в организациите на зъботехни-
ците и на помощник-фармацевтите става задължи-
телно за всички упражняващи професията и добро-
волно за всички, които имат тази специалност, но не 
работят по нея. Сред задълженията на новите зако-
ново признати съсловни организации пък ще е да 
представляват и защитават професионалните права 
и интереси на членовете си, да водят национални и 
регионални електронни професионални регистри, 
да имат Кодекс за професионална етика, правила за 
добра медицинска практика и да налагат санкции 
при неспазването им. Те също така ще трябва да ор-
ганизират, координират и регистрират продължава-
щото обучение на членовете си. 
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НЗОК ПЛАТИ 56 МЛН. ЛЕВА ЗА ЛЕКАРСТВА  
ЗА ОНКОЛБОЛНИ НАД ЗАЛОЖЕНИТЕ СРЕДСТВА 

 
32,6 млн. лв. е платила НЗОК за медикаменти за 
онкоболни през юни тази година. Това сочи 
справката на осигурителната институция за 
месечните й плащания., информира Zdrave.net. 
През юни здравният фонд е платил с 9,1 млн. 
лв. повече от средномесечния разход, заложен в 
бюджета по това перо.Общата сума към полуго-
дието, платена за лекарства за лечение на онко-
логични заболявания, възлиза на над 197 млн. 
лв. при заложена сума от 141 млн. лв. Така в сре-
дата на годината Здравната каса излиза на ми-
нус в перото си за медикаменти за лечение на 
пациенти болни от рак с 56 млн. лв. При задър-
жане на тази тенденция преразходът при тези 
лекарства до края на годината ще надхвърли 
100 млн. лв.  
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ЛЕКАРИТЕ НЕ СА ЗАДЪЛЖЕНИ  
ДА ИСКАТ СЪГЛАСИЕТО НА ПАЦИЕНТИТЕ 
ПРИ ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИТЕ ИМ ДАННИ 

 
Лекари, зъболекари и фармацевти са сред админист-
раторите на лични данни, които не е необходимо да 
искат изрично съгласие при обработката им. В рам-
ките на тяхната професионална дейност тези меди-
цински специалисти не са задължени да изискват 
отделно съгласие от лицата, в това число и чрез под-
писването на всякакви форми на декларация за обра-
ботване на личните им данни. Това става ясно от ин-
формационен материал, публикуван на електронна-
та страница Комисията за защита на личните данни, 
информира Redmedia.bg. В него се разясняват под-
робности около новия европейски регламент за за-
щита на личните данни, известен като GDPR. 
 

В материала са изброени и конкретни, често среща-
ни ситуации, при които администраторът не следва 
да иска съгласие от лицето за обработване на лични-
те му данни. Администраторът не следва да иска съг-
ласие, когато изпълнява свое задължение по силата 
на закон – например Закона за здравето, Кодекса на 
труда, Кодекса за социалното осигуряване и пр. 
Отделено е специално внимание на обработването 
на т.нар. „чувствителни данни“, каквито са данните 
за здравословното състояние.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ЗДРАВНОТО МИНИСТЕРСТВО КУПУВА  

АПАРАТИ ЗА РАНЕН СКРИНИИНГ  
НА ДАРЕНАТА КРЪВ 

 
Министерството на здравеопазването ще купува спе-
циални апарати за ранен скрининг на хепатит. Сред-
ствата са от еврофондовете, а новото оборудване е 
предназначено за българските трансфузионни цент-
рове, които ще могат да проверяват дарената кръв за 
хепатит В и С на ранен етап. Това съобщи председа-
телят на Комисияла по здравеопазването в НС д-р 
Даниела Дариткова в Смолян, която откри местната 
кампания за безплатни скринингови изследвания за 
хепатит В и C, информира Clinica.bg, позовавайки се 
на Smolyandnes.com. 

 

"Доброто лечение също гарантира елиминация на 
заболяването. Поради тези причини имаме добри 
резултати и добри данни от НЗОК за повече от 3000 
излекувани пациенти, за които здравната каса плаща 
лечението на хепатит С и В. Най-важното е обаче 
там, където можем да правим превенция с 
ваксинации, да я използваме активно", изтъкна още 
д-р Дариткова. Тя обясни, че в България 
задължителната имунизация за хепатит В е от 1992 г., 
затова и случаите на този вид хепатит са драстично 
намалели.  
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 ВЛЕЗЕ В СИЛА НОВИЯТ МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ ПО ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА 

 

Новият медицински стандарт „Образна диагностика“ вече е в сила, след като на 24 юли 2018 г. на-
редбата за утвърждаването му бе обнародвана в „Държавен вестник“, информира Zdrave.net. В но-
вия нормативен акт са заложени сериозни изисквания към болниците за апаратура и специалисти, 
като инвестицията на лечебните заведения по изчисления на Министерството на здравеопазване-
то ще варира между 2 млн. лева и 6 млн. лева. само за нужното оборудване. 
 

Няколко са изискванията, за чието изпълнение е даден времеви толеранс след влизането в сила на 
стандарта. Така лечебните заведения със структури от първо, второ и трето ниво на компетент-
ност по образна диагностика имат на разположение една година, за да се сдобият с необходимия им 
по стандарт хардуер и софтуер за съхранение на образните изследвания. Структурите за образна 
диагностика и от трите нива на компетентност регистрират и съхраняват в PACS образните 
изследвания в цифров вид в DICOM формат съгласно DICOM стандарта за срока на съхранение на 
историята на заболяването, е записано в стандарта.  
 

Всички дигитални апарати трябва да притежават DICOM софтуер, осигуряващ регистрация на 
твърд носител, гласят още изискванията, които трябва да бъдат покрити в рамките на година. В 
срок до три месеца структурите по образна диагностика трябва да формират политика и вътре-
шен правилник за докладване на неблагоприятни събития, критични и неочаквани резултати, гласи 
изискването. 
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ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОДОБРИ  
БЪЛГАРСКАТА ПРОГРАМА ЗА БОРБА С 

ДВОЙНИТЕ СТАНДАРТИ НА ХРАНИТЕ В ЕС 
 
Европейската комисия одобри българската програма 
за борба с двойните стандарти на храните в Евро-
пейския съюз, която е на стойност 1,3 млрд. евро, 
съобщи Информационна агенция "Фокус". Пилотни-
ят проект е създаден от евродепутатите на ГЕРБ/
ЕНП Емил Радев и Андрей Новаков и е бил приет с 
най-високата възможна оценка - клас "А". Той ще 
стартира през 2019 г.  
 
"Създадохме програма, по която всички потреби-
телски организации, които се занимават с двойния 
стандарт при храните в ЕС, могат да кандидатст-
ват", обясни Андрей Новаков. Той допълни, че фи-
нансовата подкрепа ще им позволи да подобрят своя 
капацитет - закупуване на оборудване, провеждане 
на тестове и информационни кампании, активизи-
ране на сътрудничеството между отделните държа-
ви и др. 
 

 
Програмата позволява да се завеждат колективни 
потребителски искове във всички държави, в които 
правата на потребителите са нарушени. Българс-
ките евродепутати ще настояват да се определи 
единен стандарт на храните и напитките в ЕС и 
да се създаде централен орган, който да следи за 
спазването на този стандарт.  

 
 

 
КОНСТИТУЦИОННИЯТ СЪД ОТМЕНИ  

ИСТАНБУЛСКАТА КОНВЕНЦИЯ 
 

Истанбулската конвенция няма да бъде рати-
фицирана в България. Причината е, че не съот-
ветства на Конституцията на България. Това 
реши Конституционният съд, съобщи 
Clinica.bg. 
 
Повод за делото стана желанието на правителс-
твото България да ратифицира конвенцията. 
Заради огромното обществено недоволство Ми-
нистерският съвет изтегли конвенцията от пар-
ламента, а ГЕРБ сезира КС с питане дали в нея 
се съдържат текстове, които противоречат на 
основния закон на страната ни. Искането бе 
подписано от 75 народни представители от уп-
равляващата партия. 
 
В конвенцията има текстове, които противоре-
чат на Конституцията ни, категорични бяха 
днес магистратите. От 12-те членове на КС че-
тирима са подписали решението "с особено 
мнение". Срещу ратифицирането на конвенци-
ята у нас се обявиха и много изтъкнати лекари 
и общественици, които изпратиха отворено 
писмо до управляващите, в които обясниха мо-
тивите си. 

 
 

БОЛНИЦИТЕ С БУФЕР НА ЛИМИТА 
ОТ 5% ЗА СПЕШНИТЕ СЛУЧАИ 

 
Болниците да могат да увеличават лимита си за ме-
сеца с 5%, ако имат спешни случаи за сметка на 
следващия месец. Това предвиждат промени в пра-
вилата за разпределението на парите им от бюджета 
на здравната каса, които одобри Надзорният съвет 
на НЗОК, информира Clinica.bg. 
 
Средствата, които ще могат да се прехвърлят, зася-
гат само дейностите от Приложение 2, където има 
лимити. В тях не влизат онкологията, хемодиализата 
и интензивните грижи, за които по принцип няма 
ограничения. Идеята е с прехвърлянето на средства-
та да се даде възможност болниците по-гъвкаво да 
управляват бюджетите, които имат и да не връщат 
пациенти.  
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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.  
 

 

 
 

 

Държавните и общинските лечебни заведения да не бъдат регист-
рирани по Търговския закон, а по Закона за лечебните заведения и 
Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) да сключва 
договор само с тях, предлага Българската социалистическа партия 
(БСП). Това е залегнало в Проекта "Визия за България", чиито 
основни акценти бяха огласени от председателя на БСП г-жа 
Корнелия Нинова по време на Националното съвещание на БСП, 
което се проведе на 21 юли 2018 г. в зала 3 на Националния дворец 
на културата. "Частните болници, които биха искали да сключат  
договор с НЗОК, също трябва да се регистрират по  Закона за ле-
чебните заведения", уточни лидерът на БСП. Тя добави, че частни-
те лечебни заведения, регистрирани по Търговския закон могат да 
регистрират търговски печалби и биха могли да развият здравно 
застраховане и други модели на допълнително здравно осигурява-
не.  
 

В предлаганата концепция е залегнало да се промени системата на 
акредитация на лечебните заведения на базата на ревизия и мо-
дернизация на медицинските стандарти. За работещите в система-
та се предлага да се въведе нов подход в обучението и управление-
то на човешките ресурси с цел да се гарантира кадрово обезпеча-
ване на системата на здравеопазване. За целта е необходимо да се 
приеме Наредба за формиране на работните заплати  в държавни-
те лечебни заведения, гарантираща достойни базови заплати на 
ангажираните в системата, смятат експертите. Според тях  е нужно 
и да се направи реално остойностяване на труда на лекарите и 
специалистите по здравни грижи на база резултати, качество, ква-
лификация и опит. Експертите предлагат още безплатното обуче-
ние в здравеопазването да се замени с държавна субсидия за обуче-
ние и/или специализация с ангажимент за работа минимум 5 г. в 
държавно лечебно заведение. 
 
 
 
 

 
 

От БСП предлагат да се изгради Наци-
онална здравна система на регионален 
принцип като лечебните заведения във 
всеки регион се обединят в единна 
структура от холдингов тип, при която 
администрирането ще става на ниво 
регион. В тази структура ще влизат 
спешните медицински центрове, облас-
тните центрове за извънболнична ме-
дицинска помощ, областните и бол-
ничните лечебни заведения за активно 
и специализирано лечение, областните 
центрове за интегрирани здравно-
социални услуги и едно медицинско 
учебно заведение, както и неговите 
поделения.     
 

Според предложенията е необходимо 
да се внедри Национална здравна кар-
та като нормативна рамка за територи-
ално разпределение и нивото на меди-

цинската компетентност на лечебните заведения, които могат да 
предоставят медицинска помощ в рамките на "златния час" (30 
мин. след сигнала за необходимост от спешна помощ), да бъдат на 
отстояние най-много 50 км. и да могат да осигуряват 24-часово 
покритие с включване и на аптечната мрежа. 
 

В концепцията е залегнало здравоосигурените лица да имат гаран-
тиран достъп до безплатно и навременно медицинско обслужване, 
както и аптечни услуги 24 часа в денонощието. Здравнонеосигуре-
ните лица да могат да разчитат на държавно гарантиран базов 
пакет от медицински услуги, заплащан с публични финансови 
ресурси, предлагат експертите.  В предложението се изтъква още, 
че не бива да се допуска демонополизация на Националната здрав-
ноосигурителна каса, а да се работи за възстановяване на доверие-
то в здравноосигурителната система.  
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БСП предлага:  

 

ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИТЕ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ  
ДА СЕ РЕГИСТРИРАТ ПО ЗАКОНА ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ 

 

 

Почетният председател на БАПЗГ и главен редактор на сп. “Здравни 
грижи” проф. Станка Маркова по време на презентацията на 
концепцията на БСП за развитие на здравеопазването.  
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В обществените индивидуални перални на самообслужва-
не, предназначени за граждани, се забранява изпирането 
на пране от обществени обекти. Това е заложено в новата 
Наредба за здравните изисквания към обществените перал-
ни на Министерството на здравеопазването, публикувана 
на сайта на ведомството за обществено обсъждане, инфор-
мира Zdrave.net.  
 

С нея се разделят видовете обществени перални и се раз-
писват изисквания към устройството и дейността им. Заб-
раната се налага с идеята да се избегне рискът в обществе-
ните перални за граждани да се пере пране от обекти като 
места за временно настаняване, лечебни, детски и учебни 
заведения и т.н. Документът разграничава 5 вида обществе-
ни перални, като тези, в които ще се пере пране на лечебни 
и здравни заведени, както и на специализирани институ-
ции за предоставяне на социални услуги за възрастни, са 
обособени в отделна точка. За спазването на хигиенните 
норми ще следят експертите от РЗИ. 
 

С наредбата се залагат изисквания към изграждането, 
устройството  и обзавеждането на обществените   
перални,  към тяхната експлоатация, както и към перил-
ния процес. Въвеждат се и изисквания за микробиологична 
чистота на готовото за експедиция пране, с което се очаква 
да се намали и почти да се елиминира рискът от разпрост-
ранение на заразни заболявания чрез изпраното пране. В 
наредбата се разписват и изисквания за начините на транс-
портиране на чистото и нечистото пране и разработване 
на подробно ръководство за дейността на обществените 
перални. 
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ИЗГРАЖДАТ СПЕЦИАЛНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПЕРАЛНИ 
ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ И ИНСТИТУЦИИТЕ ЗА   

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ВЪЗРАСТНИ 

 
 

МИНИСТЪР АНАНИЕВ ПРЕДСТАВИ  
ПРЕД КОАЛИЦИОННИЯ СЪВЕТ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯТА СИ ЗА ПРОМЯНА  
НА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИЯ МОДЕЛ 

 
Здравният министър Кирил Ананиев представи в 
Министерския съвет на 25 юли 2018 г.  два проек-
та за промяна на здравноосигурителния модел 
пред Коалиционния съвет. В срещата участие взе-
ха вицепремиерът Цветан Цветанов, финансови-
ят министър Владислав Горанов, председателите 
на Комисията по здравеопазването и на Комисия-
та по бюджет и финанси в парламента д-р Дание-
ла Дариткова и г-жа Менда Стоянова, както и 
коалиционните партньори на ГЕРБ от 
„Обединени патриоти“ – вицепремиерът Валери 
Симеонов, министърът на отбраната Красимир 
Каракачанов и Волен Сидеров. 
 

Очакванията са да се промени финансирането на 
здравеопазната система и да се дадат възможнос-
ти за допълнително здравно осигуряване. Минис-
тър Ананиев обяви публично, че ще запознае народ-
ните представители и обществеността с концеп-
цията си за промени на системата през септемв-
ри тази година.  
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ГОЛЯМА КАДРОВА КРИЗА В ПСИХИАТРИИТЕ  
 
"Често ставаме свидетели на проблеми, породени от пси-
хично болни, но десет пъти по-често сме свидетели, че 
тези хора имат ужасно много проблеми." Това отбеляза 
пред БНТ директорът на държавната психиатрична 
болница „Св. Иван Рилски“ д-р Цветеслава Гълъбова. 
„Именно неглижирането на техните проблеми и 
трудностите, които срещат, водят до това, че се случ-
ват инциденти“, посочи тя. По думите й липсва мре-
жа за обгрижване на психично болните и адекватна 
рехабилитация в извънболнична среда. Тя подчерта, 
че тези пациенти получават изключително 
качествено медикаментозно лечение, но не 
получават другата грижа. 
 

Д-р Гълъбова коментира кадровия проблем и изтък-
на, че средната възраст на психиатрите се е качила 
значително. "А положението с психиатричните сестри 
– там мисля, че вече сме катастрофирали“, коментира 
специалистката. По думите ѝ младите хора, които 
работят в психиатричните болници, са много малко. 
„Имали сме през годините желаещи, започват и – не 
просто напускат болницата, те напускат страната“, 
подчерта тя.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
УМБАЛ - БУРГАС РАЗПОЛАГА С ЦЕНТЪР  
ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ПРОТЕЗИРАНЕ  

И РЕХАБИЛИТАЦИЯ 
 

 
В УМБАЛ - Бургас помагат на хора с ампутирани 
крайници да проходят отново. Те ползват 
специализирана база за протезиране, рехабилитация 
и социална помощ от експерти. Днес дейността на 
Центъра за специализирано протезиране и 
рехабилитация бе представена с историите на трима 
пациенти, успешно върнати към пълноценен живот. 
Те вече ходят, работят и дори спортуват, информира 
Zdrave.net. 

 
Идеята за тази специализирана подкрепа се ражда 
след два случая, добили медийна известност. Едната 
е протезирана млада жена, останала без крака след 
прегазване от влак. Вторият пациент е мъж на средна 
възраст, който след ампутация на краката живя в 
болницата няколко месеца – отчаян, че няма как да 
се грижи за себе си и няма къде да отиде. След наме-
сата на Националния алианс за интеграция след ам-
путации и протезиране, тези пациенти са получили 
специално изработени за тях протези, 
рехабилитация и човешка подкрепа.  

 
След подписано споразумение с УМБАЛ - Бургас и 
меморандум за сътрудничество с Община Бургас, 
Центърът вече е факт. Базата и част от 
специалистите се предоставят от болницата, а 
пациентската организация осигурява съдействието 
за протезиране и свои експерти в специфичните 
упражнения. 
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1444 ПАЦИЕНТИ У НАС СЕ НУЖДАЯТ  

ОТ ТРАНСПЛАНТАЦИЯ 
 
Нуждаещи се от трансплантация у нас са 1144, сочи 
статистиката на Изпълнителната агенция по трансп-
лантация към 9 юли 2018 г., съобщи Zdrave.net. 
 
Най-много от чакащите за нов орган се нуждаят от бъб-
рек – 1029 души, 46 пациенти имат нужда от нов черен 
дроб, а 40 – от ново сърце. По-сложна е ситуацията при 
пациентите, които очакват възможност за трансплан-
тация на бял дроб и панкреас, макар те да са по-малко на 
брой, тъй като подобни трансплантации не се извърш-
ват у нас. Възможност да получат нов бял дроб очакват 
18 души, а тези с нужда от панкреас са 11, става ясно 
още от справката. 
 
Общият брой органни трансплантации за тази година 
към момента е 25. Прави впечатление, че те са много по-
малко в сравнение с броя им през последните четири го-
дини, като причината е главно в малкия брой бъбречни 
трансплантации. За сравнение, през 2017 г. у нас са из-
вършени 40 бъбречни трансплантации, през 2016 г. – 37, 
през 2015 г. – 51, а през 2014 г. – 56. При чернодробните и 
сърдечните броят на интервенциите през последните 
четири години е съпоставим с този на извършените тази 
година към момента трансплантации. 
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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.  
 

 

 
 

В "МАЙЧИН ДОМ - СОФИЯ" ОТКРИХА ЛАБОРАТОРИЯ  
ЗА НЕИНВАЗИВНИ ДНК ТЕСТОВЕ 

 
„Това е важно и приятно събитие, тъй като с усилията на екипа 
на болницата и нейното ръководство в момента виждаме абсо-
лютно обновения център на най-старата акушеро-гинекологична 
болница в страната, в която се раждат около 4000 бебета годиш-
но“. Това каза зам.-министърът на здравеопазването д-р Бой-
ко Пенков, който участва в откриването на обновения Ме-
дицински център към болницата, както и на първата по ро-
да си у нас лаборатория за неинвазивна скрининг диагнос-
тика на вродени хромозомни аномалии на плода. Д-р Пен-
ков подчерта, че инвестицията за новите придобивки е на 
самото лечебно заведение, информира Zdrave.net. 
 
Новата лаборатория прави възможно провеждането на високотехнологични изследвания, които са редки и 
досега са се правели в лаборатории в чужбина. 
Медицинският център към лечебното заведение пък е оборудван с най-новата и модерна апаратура в об-
ластта на извънболничната АГ помощ, включително офис хистероскопия, вагинално подмладяване, спект-
рален скрининг за рак на шийката на матката, скрининг за рак на гърдата, фетална морфология на всички 
нива, женска консултация и др.  
 

 

  НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ 

                 
                                     БР ОЙ 7            ГОДИНА 9                2018 г.               БАПЗ Г            
 

 

 

  
ПРАВИТЕЛСТВОТО ЩЕ ОТПУСНЕ 150 МЛН. ЛЕВА ПОВЕЧЕ 

ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ 
 

Правителството ще отпусне 150 млн. 
лв. повече за хората с увреждания до-
година. Това стана ясно след петчасова 
среща в Министерския съвет на преми-
ера Бойко Борисов с представители на 
хората с увреждания, социалния ми-
нистър Бисер Петков и националния 
омбудсман Мая Манолова, съобщи 
Clinica.bg. 
 
Представителите на уязвимите групи 
са се договорили с премиера трите 
закона – за хората с увреждания, за 
личната помощ и за социалната услуга 
да бъдат внесени в парламента наесен. 
По време на срещата е била обсъдена и 
темата за помощните средства и 
необходимостта от създаване на 
стандарт за тях. Участниците в срещата 
са си стиснали ръцете и за създаване на 
електронен регистър на хората с 
увреждания, на базата на който да се 
правят всички политики.  
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Близо 570 000 смъртни случая в ЕС или прибли-
зително една трета от регистрираните като ця-
ло биха могли да бъдат предотвратени. Това 
сочат данните на Европейската статистическа 
служба "Евростат" за 2016 г., съобщи Zdrave.net. 
Общият брой на смъртните случаи в ЕС е бил 
около 1,7 млн. души. 
 

Конкретно за България данните за Евростат по-
казват, че 42% от смъртните случаи биха могли 
да бъдат предотвратени чрез качествени меди-
цински услуги и технологии. По-зле от нас в 
тази класация са Словакия с 44.2%, Литва с 47% 
и Румъния с 48.6%. Най-малък е този процент 
във Франция с 23.6%, Белгия с 26%, Холандия с 
26.6% и Полша с 29.9%. 
 

Сърдечно-съдовите заболявания са най-честата 
причина за смъртните случаи в ЕС. На следва-
що място са инфарктите, следвани от колорек-
талния карцином, рака на гърдата, хиперто-
ничните кризи и пневмонията. 

 

 

 

 
Според доклад на Евростат: 

 

570 000 СМЪРТНИ СЛУЧАЯ В ЕС 
БИХА МОГЛИ ДА БЪДАТ ПРЕДОТВРАТЕНИ 

 
 

От починалите общо 5,2 млн. души в ЕС през 2015 
г., 56 000 (1,1%) са се самоубили. 77% от самоубий-
ците са мъже, а 31% са на възраст между 45 и 60 
години, информира Zdrave.net. Най-много са били 
самоубийствата в Германия (10 200 смъртни слу-
чая) и Франция (9 200), следвани от Полша (5 400), 
Великобритания (4 700), Италия (4 000) и Испания 
(3 600). 
 
През 2015 г. броят на самоубийците в България е 
бил 682 души, от които 523 мъже и 159 жени. Това 
означава, че 9 на 100 000 души сами са отнели живо-
та си при средна стойност  11 самоубийци на 100 
000 души в ЕС.  
 
По показател самоубийства на 100 000 души насе-
ление, най-много има Литва (30), следвана от Сло-
вения (21), Латвия и Унгария (19), Белгия и Хърва-
тия (17) и Естония (16). В другата крайност - най-
малко, са в Кипър и Гърция, съответно 4 и 5 на 100 
000 души, Италия (6), Великобритания (7), Испа-
ния и Малта (8). 

 
 

ЕМА ВСЕ ОЩЕ НЯМА ОКОНЧАТЕЛНО СТАНОВИЩЕ ЗА ВАЛСАРТАНА  
 
Европейската агенция по лекарствата (EMA) все още не може да излезе с категорично становище относно 
ефекта от дългосрочната употреба на лекарствата, съдържащи валсартан, за които се установи, че съдържат 
опасния примес N-нитрозодиметиламин (NDМA) - субстанция с предполагаем канцерогенен ефект. Това 
става ясно от съобщение, публикувано на електронната страница на агенцията. В него се отбелязва, че ра-
ботата по случая е приоритет за ЕМА и по тази причина тя възнамерява да привлече като консултанти 
екип от токсиколози. Едновременно с това продължава разследването си върху обстоятелствата, довели до 
наличието на опасната съставка в медикаментите с валсартан, информира Redmedia.bg. В съобщението на 
ЕМА се подчертава, че пациентите, които се лекуват с валсартан  не следва да спират терапията си, а да се 
посъветват с лекуващите си лекари и да спазват препоръките.     
 

След като европейският лекарствен регулатор излезе с официална позиция, националните агенции предп-
риеха действия за изтегляне от пазара на тези продукти. Това се случи и у нас след разпореждане на Изпъл-
нителната агенция по лекарствата (ИАЛ) - изтеглени бяха 62 медикамента с валсартан. По този повод ди-
ректорът на ИАЛ проф. Асена Стоименова бе извикана в Народното събрание и изслушана от депутатите. 
От парламентарната трибуна тя заяви, че са предприети всички необходими мерки, гарантиращи безопас-
ността на българските пациенти. По думите ѝ аптечният пазар у нас разполага със 138 алтернативни медикамен-
ти. 
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МЕДИЦИ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ БОЛНИЦИ  
В ГЪРЦИЯ ИЗЛЕЗНАХА НА ПРОТЕСТ 

 
 

 
Членове на Националния съюз на служителите 
в държавните болници в Гърция организираха 
протест на 16 юли пред сградата на финансово-
то министерство. Акцията им е насочена срещу 
мерките за икономии, информира Zdrave.net, 
позовавайки се на вестник "Катимерини".  
 
Протестиращите са настоявали за среща с ми-
нистъра на финансите Евклидис Цакалотос, но 
са получили отказ. Впоследствие протестира-
щите са се опитали да нахлуят със сила в сгра-
дата, но са били отблъснати от полицията, коя-
то е използвала сълзотворен газ срещу тях. 
 
Демонстрантите са изказали несъгласието си с 
намаляването на персонала и орязването на 
надбавките за опасен труд, които обикновено се 
плащат на болничния персонал. 
 
“Ще бъдем там всеки ден, по-решителни и по-
организирани”, посочиха в свое съобщение от 
синдиката им POEDIN. От там настояват за по-
вече персонал и средства в обществените бол-
ници. 
 
 
 
 
 

 
СПЕЦИАЛНИ ЛИНЕЙКИ СПАСЯВАТ  

ЖИВОТА НА МИЛИОНИ НЕРВНИ КЛЕТКИ 
 

В повечето случаи ползите от Европейския фонд за ре-
гионално развитие (ЕФРР) остават неизвестни за широ-
ката публика. Пример от Берлин обаче показа как този 
инструмент на ЕС буквално спасява животи, информи-
ра Dnevnik.bg, позовавайки се на публикация  в Euractiv 
Germany reports. 
 

Около 1.8 млн. нервни клетки умират всяка минута при 
мозъчен инсулт. Затова в лечението всяка минута е 
важна. Ако един пациент трябва да бъде приет в болни-
ца, средно 80 минути ще минат от повикването на 
спешния телефонен номер, докато му бъде инжектиран 
медикамент, разграждащ тромба (фибринолиза), или 
докато бъдат взети останалите необходими мерки. 
 

Транспортирането до болницата, приемът, взимането 
на кръв, неврологичното изследване, компютърната то-
мография - всичко това отнема време. А междувременно 
милиони нервни клетки умират. Именно заради този 
проблем в берлинската пожарна се използват три специ-
ални линейки, познати като STEMO. Те позволяват да 
се направи пълна диагностика, включително компютър-
на томография и фибринолиза, още на място в превозно-
то средство. В резултат на това времето от повикване-
то на спешната помощ до започването на терапията 
може да бъде съкратено с около половин час, което озна-
чава около 45 милиона спасени нервни клетки за всеки 
отделен пациент. 
 

 

 
 

Този шедьовър на технологиите е достъпен само в 
няколко държави по света, включително в САЩ, 
Канада, Норвегия, Австралия и Тайланд. В Герма-
ния само две провинции разполагат с модерните 
линейки – Берлин и Саарланд.  
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Световната здравна организация: 
СЪРДЕЧНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ,  
РАКЪТ И ХИВ СА ОСНОВНИТЕ  

ПРИЧИНИТЕЛИ НА СМЪРТ ПРЕЗ XXI ВЕК 
 
Сърдечносъдовите заболявания, онкологията и ХИВ са 
основните причини за смъртността на населението през 
ХХI век, сочат данните на Световната здравна организа-
ция, информира Zdrave.net. 
 

Eжегодно в света от незаразни заболявания умират 41 
млн. души, което представлява 71% от всички смъртни 
случаи. Най-голям дял в смъртността се пада на сърдеч-
носъдовите заболявания – 17,9 млн. души. Основната 
причина за смъртността по думите на експертите са ин-
фарктите и инсултите.  
 

Ракът е втората от основните причини за смъртността в 
света. През 2015 г. от онкологични заболявания са почи-
нали 8,8 млн. души. Ракът става причина на практика за 
всяка шеста смърт в света. 
 

Друг от основните проблеми за глобалното обществено 
здравеопазване според СЗО остава ХИВ: към днешна дата 
заболяването е отнело над 35 млн. човешки животи. В 
края на 2016 г. в света хората с ХИВ-инфекция са около 
36,7 млн. души. 
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СЗО ОТКРИ НОВ ОФИС В ГЪРЦИЯ 
 

Световната здравна организация (СЗО) откри 
нов офис в Гърция. Целта е да се помогне на 
страната в осигуряването а достъпна здравна 
помощ за всеки. Офисът е 149 по ред за света и 
30-ти за европейския регион, информира 
Clinica.bg. 
 
"Създаването на новата структура заздравява 
усилията на държавата в осигуряването на уни-
версално здравно покритие за всички граждани", 
заяви здравният министър на Гърция д-р Анд-
реас Хантос.  
 
Осигуряването на достъп до медицински услу-
ги за всички е основният приоритет на СЗО. 
Тази тема бе засегната и с българските здрав-
ни власти по време на посещението на гене-
ралния директор на организацията д-р Тед-
рос. Акханон. 

  
СПЕШНАТА ПОМОЩ В БРАЗИЛИЯ ИЗПОЛЗВА ЗА СВОЯ КАМПАНИЯ  

ЧЕСТИТЕ ПАДАНИЯ НА ФУТБОЛНИЯ НАПАДАТЕЛ НЕЙМАР 
 

Националният институт за спешна медицинска помощ 
в Бразилия използва честите падания на нападателя на 
националния футболен отбор Неймар, за да илюстри-
ра кампания срещу обажданията за линейка в неспеш-
ни ситуации, информира Zdrave.net. 
 

Рекламата, призоваваща хората да търсят Спешната 
помощ, само когато това е наистина наложително, е 
визуализира с едно от зрелищните падания на футбо-
листа. Текстът й е: "75.2% от обажданията на 112 също 
не са спешни." 
 

 
Бразилия отпадна от Световното първенство в Русия на четвъртфиналите. Преди фаталния двубой 
Френското издание RTS Sport изчисли, че в четирите предходни срещи Неймар е лежал на игрище-
то общо 14 минути. 
 

Публикацията на Бразилската спешна помощ във Фейсбук има 19 000 харесвания и близо 16 000 спо-
деляния.  
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Индия страда от най-тежката водна криза в истори-
ята си, която заплашва живота на стотици милиони 
хора и излага на риск икономическия растеж, напи-
саха експерти от държавен мозъчен тръст в доклад, 
информира Investor.bg. 
 

От Хималаите на север до пясъчните, опасани с 
палми плажове на юг, 600 милиона души, близо по-
ловината от населението на Индия, са изправени 
пред остър недостиг на вода, като близо 200 000 ду-
ши умират всяка година от замърсена вода. 
Местни жители се редят всеки ден на опашка с во-
досточни тръби, туби и кофи от цистерни - обикно-
вено единствената опция за набавяне на вода за хо-
рата без сигурно, надеждно общинско снабдяване.  
 

Това занимание често е придружено от ръгане с 
лакти, блъскане и юмручни удари. В редките слу-
чаи, когато от кранчетата тече вода, тя често е мръс-
на, което води до болести, зарази, инвалидност и 
дори смърт, казват експерти. 
 

Замърсяването на водата е значителен проблем, 
според доклада, като близо 70% от водата в Индия е 
заразена - проблем, който засяга трима на всеки 
четирима индийци и е причина за 20% от случаите 
на заболявания в страната. 

 

 
 

 

Само една трета от отпадъчните води се 
пречистват, което означава, че каналните 
нечистотии се изливат направо в реки, 
езера и други водоеми - и в крайна смет-
ка се озовават в подпочвените води. Меж-
дувременно земеделци и богати жители 
безконтролно извличат вода и това дове-
де до спад на подпочвените води до ре-
кордно ниски равнища, заключават авто-
рите на изследването. 
 

Докладът прогнозира, че 21 големи ин-
дийски града, включително Делхи и IT 
центърът Бенгалуру, ще останат без под-
почвени води до 2020 година, което ще 
засегна 100 милиона души. 
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СЗО ОБЯВИ КРАЯ НА ПОСЛЕДНИЯ ВЗРИВ  
НА ЕБОЛА В КОНГО 

 
Световната здравна организация (СЗО) обяви края на 
деветия взрив с ебола в Конго. Заболяването е смъртонос-
но и се предава от човек на човек. За източник на вируса 
се счита консумацията на месо, което не е обработено 
добре термично, съобщи Clinica.bg. 
 

Последният взрив бе овладян благодарение на неуморните 
усилия на местните екипи, щедростта на донорите и 
водачеството на здравното министерство, каза д-р Тед-
рос Гебрейесус, директор на СЗО. Този път епидемията 
включваше четири различни региона, сред които е имало 
връзка по реката до столицата и други градове. Заради 
това властите са се притеснявали, че епидемията може 
да се разпростре и до други места в страната, както и до 
съседни държави. 
 

Последният взрив беше установен на 8 май 2018 г. СЗО 
веднага отпусна 2 млн. долара, за да помогне в ситуация-
та. Общо 63 млн. долара бяха събрани за борба с разпрост-
ранението на заразата. Средства дадоха Италия, Норве-
гия, Канада, Световната банка, Германия, Япония и др. 
държави и организации. Бизнесът осигури и ваксина, коя-
то да защити над 3300 души, допълват от СЗО. 

 

 

                                                            НАЙ-ТЕЖКАТА ВОДНА КРИЗА В ИСТОРИЯТА НА ИНДИЯ 
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Комитетът по лекарствените продукти за 
хуманна употреба (Committee for medicinal 
products for human use - CHMP) на Евро-
пейската агенция по лекарствата (ЕМА) e 
препоръчал издаване на разрешение за 
употреба на нов медикамент Onpattro 
(patisiran) за лечение на транстиретинова 
фамилна амилоидна полиневропатия 
(hATTR амилоидоза). Той е предназначен 
за възрастни пациенти в първи и втори ста-
дий на заболяването, информира Redme-
dia.bg, позовавайки се на съобщение „на 
европейския лекарствен регулатор.  
 
Според експертите очакванията са новото 
лекарство да има положителен ефект, кой-
то променя хода на болестта и води до по-
добряване на функционирането на паци-
ента и неговото качество на живот. 
  
Заболяването е рядко, предава се по нас-
ледство и засяга по-често мъжете отколкото 
жените. То се причинява от мутации в гена 
транстиретин (TTR), което води до непра-
вилно нагъване на TTR протеините, които 
се натрупват като амилоидни фибрили на 
няколко места в организма – в нервите, сър-
цето и стомашно-чревния тракт.  
 
Пациентите обикновено имат сърдечни 
проблеми и симптоми като мускулна сла-
бост в крайниците, а в по-късни етапи - 
неспособност за ходене, стомашно-чревни 
проблеми, водещи до недохранване и дис-
функция на пикочния мехур. 
 

 

  НОВИНИ ОТ СВЕТА 
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ЕМА ОГРАНИЧИ ИЗПОЛЗВАНЕТО  
НА ЛЕКАРСТВО ЗА ЛЕЧЕНИЕ  

НА РАК НА ПРОСТАТАТА 
 
Xofigo да се използва само след два неуспешни 
опити за лечение или ако няма друг вариант, 
препоръчват експертите на Eвропейската аген-
ция за лекарства (ЕМА). Това лекарство се пред-
писва за лечение на рак на простата, информи-
ра Clinica.bg.  
 

Причина за тази мярка е, че медикаментът 
увеличава риска от фрактури при пациентите 
или от смърт, обясняват от Комитета за 
лекарства за хуманна употреба към ЕМА. 
Специалистите са категорични, че препаратът 
не трябва да се използва в комбинация със 
Zytiga (abiraterone acetate), а само като хормо-
нална терапия. 
 

Разглеждането на безопасността на лекарството  
от ЕМА се е наложило заради резултатите от 
клинично проучване за употребата на Xofigo 
със Zytiga. Резултатите са показали, че пациен-
тите с комбинацията са починали с около 2.6 
месеца по-рано, отколкото тези на плацебо. 29% 
от хората пък са получили счупвания в сравне-
ние с 11% при тези на плацебо. 

 
 
 
 
 

НОВО ЛЕКАРСТВО ЗА РЯДКО ГЕНЕТИЧНО ЗАБОЛЯВАНЕ 
ОЧАКВА РАЗРЕШЕНИЕ ОТ РЕГУЛАТОРНИТЕ ВЛАСТИ 
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Чужденецът  
Ти  в  своята  родина  си  нещастен. 
Не  се  към  живее  в  нея!  – казваш  ти. 
И  тръгваш  по  света  да  търсиш  щастие 
със  ярки  непознати  красоти. 

И  ето  те  в  мечтаната  чужбина 
сред  нов  комфорт,  далеч  от  роден кът. 
За  теб  не  съществува  вече  минало, 
пленително  блести  пред теб  светът.     

И  всеки  ден  ти  носи  нови  радости 
сред  непознати  хора  и  земи. 
А  твойта  свидна  мъничка  родина 
изчезва  в  паметта  ти  като  дим. 

Но  в  някой  кратък  миг  в  усамотение 
проблясва  в  теб  нечакана  тъга. 
За  миг  те  сепва  нощното  видение, 
че  всъщност  ти  си  чужденец  сега. 

И  търсиш  в  сън  пътеката  обратно  
към  роден  дом  като  прозрял  слепец. 
Но  ти  и  там  си  вече  чужд,  приятелю - 

          ти   два  пъти  ще  бъдеш  чужденец  
 
 

 
 
 
 
 

 

ПРОФ. ВЕСЕЛИН БОРИСОВ ИЗДАДЕ НОВА СТИХОСБИРКА 
 
 

 

Уважаеми колеги, 
 
предлагаме Ви три стихотворения от новия 
поетичен сборник на проф. Веселин Борисов 
"Сезоните в нас".  

 
 

Проф. Веселин Борисов е доктор на медицинс-
ките науки, професор по социална медицина и 
здравен мениджмънт. Президент на Балканска-
та асоциация по история и философия на ме-
дицината. Въвежда академичното обучение по 
здравен мениджмънт в България (1994).  
 
Проф. Борисов е основател и главен редактор 
на две научни списания по здравна политика и 
мениджмънт. Почетен лектор на Университе-
та в Лийдс, Великобритания. Носител на ака-
демичната награда „Панацея”. Почетен граж-
данин на Белоградчик.  
 
Публикувал  е 160 научни статии и 43 книги, 
от които 37 научни и 6 художествени. Автор 
на серия критични анализи на здравната ре-
форма.  
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Въпроси  към  себе си   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
- Кажи,  на  какво те  научи  безсънието? 
- Постоянно  да  бъда  нащрек, 

защото 
идеите  се  раждат  само  в  тъмното, 
внезапно,  когато  заспива  човек. 

- На  какво  те  научи  приятелството? 
- Да  бъда  неспирно  за  повик  готов,       

защото   
не  зная  кога  и  къде  ще  чуя        
за  помощ  приятелски  зов. 

- А  любовта  на  какво  те  научи? 
- Пръв  преди  изгрев  да  посрещам  деня, 

защото 
всяка  любов  е  нов  изгрев  и  блясва  

                   най-силно  при  първия  лъч  светлина.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Фазите  на  любовта  

В  задъхан,  вечно  неспокоен  ритъм 
минават  фазите  на  любовта. 
Като  на  филм  се  нижат  пред  очите  ти 
мечти,  възторзи,  скука,  суета... 

В  началото  две  бляскави  очи   
преследват  те  като  съновидение, 
край  тебе  всичко  в  музика  ечи...  
… Да,  първата  любов  е   у в ле ч е ни е .  

Минават  дните,  влизаш  в  ритъм  нов, 
очакват  те   внезапни  отклонения. 
Пленен  си  пак,  ала  от  друг  чаровен  зов... 
... Да,  втората  любов  е  п р е г р е ш е ни е .    

А  ден  след  ден  отлита  младостта. 
Връхлитат  те  неволи  и  съмнения. 
И  търсиш  пак  в  живота  сладостта, 
но  без  предишнното  ти   вдъхновение. 

След  първата  и  втората  любов 
не търсиш  вече  огнено  вълнение, 
а   само  пълен  с  топлота  човешки  зов,   
едно  сърдечно  просто  откровение... 

... Да,  третата  любов  е  у т е ш е ни е .  
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1. Пийте фрешове всеки ден. 
 

Съвет: 
Много полезен за тургура на кожата е фрешът от ябъл-
ки и моркови. Много полезен е и фрешът от портосали.  
 
2. Направете си детоксикация.  
 

Рецепта: 
Изхвърлете токсините от тялото си като замените 
всичката преработена готова храна с натурални про-
дукти. 
 
3. Хидратирайте кожата си.  
 

Рецепта: 
Смесете в блендер ¾ чаша студено пресован зехтин 
(екстра върджин), една супена лъжица натурален мед и 
една супена лъжица лайка. Нанесете сместа върху кожа-
та си с масажиращи движения. 
 
4. Пазете я от стареене и възпаления.  
 

Рецепта: 
Използвайте алое или резенчета краставица - сложете 
ги на кожата си, изчакайте 20 минути и измийте. 

 
 
5. Махнете петната на лицето. 
 

Рецепта: 
Ябълков оцет, смесен със същото количество вода, израв-
нява тена. 
 
6. Хапвайте предимно сурови плодове,  
зеленчуци и ядки. 
 

Съвет: 
Много полезни са ябълките, които са естествен антиок-
сидант. 
 
7. Яжте малко и полезни храни.  
 

Съвет: 
Премахнете от диетата си месото, глутена, захарта, 
млечните продукти и соята. 
 
8. Алкализирайте тялото си.  
 

Съвет: 
Това става най-лесно като пиете вода с лимон. 
 
9. Правете си маски от глина. 
 

Съвет: 
Зелената глина (бентонит) е много подходяща за маска за 
лице, защото има способността да намалява бръчките 
(това е естествената версия на ботокса). 
 
10. Пазете кожата си чиста. 
 

Съвет: 
Лицето се измива много хубаво с царевично брашно, при-
готвено с вода във вид на каша. Тази смес може да се из-
ползва и за маска, която престоява на кожата около 20 
минути. Изплакнете хубаво с хладка вода. защитете ли-
цето си с растително масло по избор.  Можете да си нап-
равите и масаж с ледени кубчета в рамките на 2-3 мину-
ти.  
 
 

Източник: Dama.bg 
 
 

 
 
 

 
 

                        10 СЪВЕТА ЗА ЧИСТА И БЕЗУПРЕЧНА КОЖА 

 ХИТРИНКИ ЗА ЗДРАВЕ 
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 Акушерката Недка Христова от Стражица е единствената 
българска, преминала курс за хипнораждане при Джудит 
Флот във Великобритания. Вече 5 години практикува този 
сравнително нов метод, чрез който помага на жените да 
родят благополучно, без страх и болка. Преди три години 
емигрирала в Англия, но при всяка възможност се връща 
обратно у нас и използва момента да подготви бременни 
за голямото събитие, информира в. "Борба". 
Недка Христова е родена в Стражица и е първата в семейс-
твото в сферата на здравеопазването. Казва, че избрала 
професията си подсъзнателно още като дете. „Бях на 11 
години, когато дядо ме остави да наглеждам за няколко минути 
животните във фермата му. Точно тогава видях как се ражда 
агне и този съкровен момент остана в сърцето ми“, спомня си 
тя. През 1997 година се дипломирала като акушерка във 
Варненския медицински университет и започнала работа 
в дом „Майка и дете“ в града. После се прехвърлила в та-
мошната АГ болница, а няколко години по-късно зарабо-
тила в доболничната помощ в частна клиника.  
След раждането на второто си дете Недка Христова започ-
нала да си търси работа с гъвкаво работно време, за да 
може да балансира между майчинството и професията. 
Никъде обаче не предлагали подобна опция и това я при-
нудило да се замисли за чужбина. Оказало се, че във Вели-
кобритания може да си направи сама графика и да поеме 
дежурства тогава, когато й е удобно. Така Недка станала 
инициатор цялото семейство да емигрира. През 2015 г. се 
мести в град Нортхамптън – съвсем близо до столицата 
Лондон, и става част от екипа на окръжната болница в 
града, като наред с това намира време да води курсове по 
хипнораждане. 
 
„Жените, които искат да имат хипнораждане, трябва да за-
почнат подготовката си в 8-ия месец на бременността. Така 
ще има достатъчно време да разберат, запомнят и приложат 
похватите, когато дойде моментът на раждането. Бъдещата 
майка се обучава на специални техники на дишане и научава 
хипнотекстове. В тях има думи, които успяват да доведат 
жената до спокойствие и сигурност, че всичко ще мине добре. 
Чрез похватите родилката се научава как да владее тялото си 
и да се справи с болката“, обясни Недка. Тя разказа, че раж-
дането на първото й дете било с цезарово сечение и не 
пазела особено приятни спомени от момента и възстано-
вяването. След това имала неуспешна бременност и дълго 
време живеела в страх и дори депресия, че няма да стане 
майка отново. Попаднала на информация за метода и се 
решила да премине курса в Англия. В крайна сметка родила 
естествено и без упойка. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Нека уточним, че жената по време на хипнораждане е в съзне-
ние, а не в дълбока хипноза. Не е в транс, напълно осъзнава какво 
се случва и контролира тялото си. Успява да тушира болката, 
защото самото й съзнание се справя с това“, обясни акушер-
ката. 
 
42-годишната жена коментира, че в Англия бременните са 
много информирани за това, което им предстои и това е 
голям плюс за целия процес. Държи се на естественото 
раждане и когато вече няма никакъв друг шанс за благо-
получно раждане, едва тогава се прибягва до цезарово 
сечение. Процентът на секциото е около 20, за разлика от 
България, където достига 50. В Англия акушерките имат 
автономност и водят ражданията, без да е нужно присъст-
вието на лекар. Специалист се намесва само ако има ус-
ложнения. 

 
Статия на Галина Георгиева,  

публикувана във в. "Борба" на 19.07.2018 г. 

   

   ЛЮБОПИТНО 

 

 

  
                  
 
 

БЪЛГАРСКА АКУШЕРКА ПРЕМИНА  
ПРОФЕСИОНАЛЕН КУРС ЗА ХИПНОРАЖДАНЕ  

ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 
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   СТЕТЪТ Е ОЦЕЛЯЛ, ЗАЩОТО СЕ Е СМЯЛ... 

 

 

 

 
                        
 

                                                           *   *   * 
 
Дядо навремето думаше: 
- Жена на море и овощна градина 
край шосе - нямат опазване! 
 

                                        
                        *   *   *   

Това, дето ако не отидеш при пла-
нината, планината идва при теб, 
важи ли за МОРЕТО? 
                                                                  
                         *   *   * 
 
В морето се разразява силна буря. Же-
на подкрепя едва кретащия си съпруг, 
който страда от морска болест и му 
казва: 
- Погледни лицето на онази жена в 
ъгъла на каютата. Точно такъв 
цвят искам да бъде новото ми пал-
то! 
                                
                      *   *   * 
 

- Комшо, да не ти е болно кучето? 
От три дена вие... 
- Не е кучето, жена ми е... Иска да я 
водя на море... 
                                     
                    *   *   * 
 
- Тате, какво означава врели-
некипели? 
- Представи си - море, пясък, пал-
ми, ледена бира разквасва устата 
ти, лек бриз развява косите ти... 
Представи ли си? 
- Да. 
- Е, всичко извън това е врели-
некипели... 
                                         
                                         

                         
                       
                      *   *   * 
 
В купето на влака четирима мъже 
разговарят на тема "рога": 
- Най-големите рогоносци са лека-
рите! Постоянно дежурства, спеш-
ни случаи… И жените им… какво 
да правят!? 
- Не бе! Военните! Постоянно на-
ряди, учения… 
- Глупости, моряците са най-
големите рогоносци! С месеци в 
морето… 
- Ти какво ще кажеш? - попитали 
четвъртия, който седял умислен. 
- Какво да кажа?!? Аз съм лекар… 
на боен кораб… 
                                        
                     *   *   * 

 
- Моята тъща е морж. 
- Айде бе, къпе се в морето през 
зимата? 
- Не дебела е, и има мустаци. 
 
                  *   *   * 
 
Просяк стои близо до храма и моли за 
милостиня. Един богат човек всеки 
път давал на просяка големи суми 
пари. И изведнъж изчезнал. Просякът 
се притеснява, чака. Няколко седмици 
по-късно просякът отново се срещна с 
благодетеля си. 
– Къде изчезнахте? – попитал той 
тревожно. 
– Ходихме с жена ми на море! – 
радостно отговаря събеседникът. 
– На море, значи? 
– Да. На море. 
– И това с моите пари!? 
   

                                        
                      
                   *   *   * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Дъщери мои, ненагледни, какво 
искате да ви донеса от голямата 
земя зад голямото море? 
- Тате, какво искаш да кажеш, че 
няма да дойдем на круиза? 
 
                                     
                     *   *   * 
 
Майка с дете се връщат от почивка 
на море. Жената споделя с мъжа си 
впечатленията си от почивката. 
- Да знаеш с колко много хора се 
запознах, даже имаше един герой 
от войната. 
Детето казва неочаквано: 
- Герой, герой, ама страхлив. Било 
го страх да спи сам и спеше при 
мама... 
 
                        
                     *   *   * 

 
 
На морето женски глас крещи от во-
дата: 
- Помощ! Потъвам! Помогнете! Не! 
Не! Не Вие! Онзи русичкият! 
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   СТЕТЪТ Е ОЦЕЛЯЛ, ЗАЩОТО СЕ Е СМЯЛ... 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мъж споделя с приятел: 
- Сложих до ухото си раковина, за 
да чуя шума на морето. След 15 
секунди от там ми предложиха 
варена царевица. 
                                     
                                        
                     *   *   * 
 
- Как се казват децата родени девет 
месеца след морето? 
- Морски дарове! 
 
                       
                       *   *   * 
 
След сватбено пътешествие, приятел 
разпитва младоженеца: 
- Как е жена ти, приказлива ли е? 
- Абе кво да ти кажа... като бяхме 
на море, даже езикът ѝ почерня... 
                                      
                        
                       *   *   * 
 
 - Шефе, що така бе? Всички на 
море, аз на работа... 
- Погледни го от добрата страна. 
Всички харчат парите си, а ти пе-
челиш! 
 
                                        

                                                        *   *   * 
 
- Откъде ти е тази синина под око-
то? 
– От моето човеколюбие. Вчера 
извадих едно момиче от водата, но 
в това време дойде жена ми и ми 
заби едно кроше. 
– Значи жена ти е жестока! Ти от 
морето ли извади момичето или от 
реката? 
– От ваната... 
                                      
                                         

                                      

                                                                       

                                                         *   *   * 
 
Момиче пише по телефона на прия-
тел:  
- Влизам в метрото! 
- Е, как успя да напишеш морето с 
толкова много грешки? 
                                      
                                          
                    *   *   * 
 
Прибира се една лаборантка от море. 
На другия ден се връща бясна от рабо-
та и вдига скандал на мъжа си: 
- Имаш любовница, гадино мръс-
на, и докато ме нямаше си я водил 
тука! 
- Ти си луда! Няма такова нещо! 
- Лъжец! Кръвта от комара, който 
хванах в спалнята, не е твоя! 
 
                                       

                                                          *   *   * 
                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Две блондинки седят в кафене и си 
говорят за тяхна приятелка също 
блондинка. 
- Чу ли, муцка, Десата се удавила 
лятото на морето! 
- Как така, ма? 
- Ми ходила на пристанището и 
паднала от кея във водата. 
- Ми тя нали можеше да плува? 
- Можеше, ама там имало табелка 
"Плуването забранено". 
                                         
 
                                                              *   *   * 
 

 
 
                          
                                                       
 
 
 

                                                          
 
 
 
 
 
 
 
Семейство програмисти тръгват за 
море. Вече са на двора, когато жената 
казва на мъжа: 
- Я се качи да вземеш трите куфара 
от горе! 
Мъжът се качва и дълго време не 
се връща. Жената отива да го види 
защо се бави. Той стои насред стая-
та и брои: 
- Нула, едно, две... Един се губи! 
                                      
                                         
                      *   *   * 
 
Учителката пита Иванчо:  
- Иванчо, можеш ли да кажеш ня-
кой нос на Черно море.  
- Еми, не.  
- Браво, Иванчо! Шестица! 

                                      
 - Татко, Тихият океан непрекъсна-
то ли е тих? 
- Не можеш ли да ме попиташ не-
що по-умно? 
- Добре... От какво е умряло Мърт-
во море? 
 
                  *   *   * 
 
- Скъпи, в твоите еротични фанта-
зии, аз отгоре ли съм или отдолу? 
– Ти си на море със Сийка!!! 
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   КУРСОВЕ ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ 
 
Българската асоциация на професионалистите 
по здравни грижи предлага 11 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. 


