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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 хи-
рургия под мотото "Нови хоризонти пред хирургията”.   
В рамките на форума ще се състои Първата научно-
практическа сесия за професионалисти по здравни грижи. 
 
 
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 Софийски 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 - www.nursing-bg.com  

раздел “АКТУАЛНО”, подраздел "Предстоящи събития"  
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Здравейте скъпи приятели, 
 
Решихме да посветим августовския брой на 
нашия бюлетин на хората с бели престил-
ки, които ежедневно при рискови ситуа-
ции спасяват човешки живот. 15-ти август – 
Националният ден на спасението, ни при-
помни за спасителите от различни профе-
сии, които жертват себе си, спасявайки 
другите. Отдадохме заслужена почит към 
всички тях и искрено се помолихме да има 
все по-малко екстремни ситуации, които 
отнемат човешки живот. Изразяваме ува-
жението си към всички колеги, които дено-
нощно изпълняват служебния си дълг при 
случаи на спешност!  
 
Скоро всички бяхме потресени от жестока-
та катастрофа край Своге, която причини 
огромна мъка в цялата страна от нелепата 
загуба на 17 живота и 20 тежко ранени път-
ници. Изказваме нашите искрени съболез-
нования към семействата на загиналите и 
огромна благодарност към спешните еки-
пи, които се отзоваха на мига.  
 
Тази трагедия за пореден път доказа, че ви-
наги трябва да има отлично подготвени 
медицински екипи, готови за бърза реак-
ция. Поради липса на медицински специа-
листи обаче, има сериозни проблеми, кои-
то трябва да намерят своето решение с 
очакваната здравна реформа.  

 
 

 
 

 
Уважаеми колеги, 
 
Искам да Ви пожелая здраве и повече спо-
койствие, за да запазим себе си и да бъдем 
полезни, когато е нужно! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 АКТУАЛНО 

                 
                                     БР ОЙ 8           ГОДИНА 9                2018 г.                БАПЗ Г            
 
  БРОЙ 12               ГОДИНА  7                2016  г.               БАПЗ Г           

 

 

 
            

 

НЕДОСТИГЪТ НА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ 
ГЕНЕРИРА СЕРИОЗНИ ПРОБЛЕМИ, 

КОИТО ЗДРАВНАТА РЕФОРМА ТРЯБВА ДА РЕШИ 
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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.  
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
33-ма пътници пътуват в късния следобед на 25 ав-
густ 2018 г. по пътя за Своге. Повечето от тях са от 
Световрачене - предимно жени, които пеят в хора 
към пенсионерския клуб в столичния квартал. Връ-
щат се от фолклорен фестивал, в който са класира-
ни на трето място. Не изчакват да си вземат грамота-
та, бързат да се приберат вкъщи. Пътьом минават да 
запалят свещичка за здраве и благополучие в манас-
тира "Седемте престола". После се качват в автобуса, 
разговарят, споделят, смеят се… Вали проливен 
дъжд, завоите са коварни. Автобусът поднася, блъсва 
се в няколко коли, след което се ударя в мантинелата 
и... полита в зейналата пропаст. За миг хармонията 
и радостта отстъпват място на болката и страдание-
то. Някои от пътниците загиват в момента на удара 
или по пътя за болниците—броят им достигна 17.  
 
След като дават първа помощ на място спешните 
медици транспортират с линейки тежко пострада-
лите в четири университетски болници в София.  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В УМБАЛСМ "Пирогов" лекарите се борят за живота  
на 6 жени на възраст от 52 до 74 години. В УМБАЛ 
"Св. Анна" медицинските екипи лекуват 5 жени и 
един мъж. Двама от пострадалите бяха настанени 
във Военномедицинска академия. Шофьорът на ав-
тобуса получи медицинска помощ в УМБАЛ 
"Царица Йоанна - ИСУЛ".  
 
Председателят на БАПЗГ г-жа Милка Василева на-
писа писмо до медицинските екипи, ангажирани със 
спасяването на ранените. В него се казва:  
 

“Уважаеми ръководители на лечебни звена, лекари и про-
фесионалисти по здравни грижи, Вие за пореден път до-
казахте своята хуманност и висок професионализъм в 
екстремни обстоятелства, отлична организация и пер-
фектна екипна работа. Огромните усилия, които поло-
жихте в първите часове след катастрофата и продължа-
вате да полагате и в тази минута, дават шанс за живот 
на приетите пациенти, които са с тежки физически и 
емоционални травми. Вашите действия доказват за по-
реден че медицинските професии могат да се практику- 
 

 
 

 

                                                                               СПАСИТЕЛИ В БЕЛИ ПРЕСТИЛКИ 

  ТЕМА НА БРОЯ 

                 
                                     БР ОЙ 8           ГОДИНА 9                2018 г.                БАПЗ Г            
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ват само от хора, притежаващи висока отговорност, 
пълна всеотдайност, отлични знания и умения, които 
във всеки момент са готови да се притекат на хора, нуж-
даещи се от спешна медицинска помощ". 
 
Председателят на Българския лекарски съюз (БЛС)  
д-р Иван Маджаров също се обърна с думи на благо-
дарност към медиците:  

 

"Уважаеми колеги, изразявам своя дълбок респект за Ваша-
та адекватна  и всеотдайна помощ при спасяване на пос- 
традалите от тежката катастрофа край Искърското 
дефиле. В критични ситуации като тази, най-ясно се 
вижда не само професионалната подготовка на медика, 
но и качествата на личността му. При изпълнение на 
служебния си дълг, ясно изразявате голямата си хуман-
ност и на дело показвате, че сте верни на своята клетва. 
 

Независимо от нагнетеното напрежение срещу медицин-
ските лица и кризата на доверие в сектора, Вие, всички 
лекари и медицински сестри, всекидневно демонстрира-
те висок професионализъм, сила и устойчивост на духа, 
така че компетентно и всеотдайно да се грижите за  
здравето и благосъстоянието на своите пациенти. 
Критични ситуации като тази, показват Вашата спо-
собност за бърза мобилизация, когато става дума за най-
ценното, а именно – грижата и спасяването на човешки 
живот." 
 
Благодарност към лекарите отправиха и от Пациен-
тски организации "Заедно с теб".  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
27 август бе обявен за Ден на национален траур. На-
ционалните флагове на всички държавни институ-
ции бяха свалени наполовина. Във всички храмове 
на Софийската епархия беше отслужена заупокойна 
литургия в памет на жертвите от трагичния пътен  
инцидент в Искърското дефиле.  
 
Богослужения в памет на загиналите бяха отслуже-
ни и в Световрачене в храма “Св. Св. Дамян и Коз-
ма”, откъдето са повечето жертви, както и в манасти- 
ра “Седемте престола“, който пострадалите са посе-
тили малко преди да се случи катастрофата. На мно-
го места в страната бяха отправени молитви за здра-
вето на ранените, за чийто живот медиците продъл-
жават да се борят за живота си.  
 
Столична община организира на 28 август кръвода-
рителска акция в Първа МБАЛ-София. Първите 
кръводарители бяха зам.-кметът Дончо Барбалов  и 
председателят на комисията по здравеопазване в  
общината д-р Веселин Милев. Акцията бе организи-
рана съвместно с Националния център по трансфу-
зионна хематология с подкрепата на Министерство-
то на здравеопазването заради всекидневната необ-
ходимост от кръв и кръвни продукти за пострадали-
те в тежката катастрофа.  
 
УМБАЛ Бургас също организира кръводарителска 
акция.  
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В този брой ще Ви разкажем за усилията на медицинските екипи в УМБАЛСМ 
"Пирогов" по спасяването и лечението на тежко пострадалите  в трагичния ин-
цидент. И как те, спасителите в бели престилки, намират сили да се борят за 
живота на всеки, независимо от трудностите и лошите прогнози. Защото са 
достойни ученици на своите учители, а учителите им - на своите учители. И 
така до тези, които създадоха и работиха в болницата на Българския Червен 
кръст, трансформирана по-късно в Институт за бърза медицинска помощ, а днес 
е Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медици-
на "Н. И. Пирогов". 
 
За мотивацията, за професията и човещината, за предизвикателствата по вся-
ко време на деня, за отговорностите, за работата в екип, за трудностите и си-
лата да продължиш напред в името на човешкото здраве - за тези и други неща 
разговаряхме с медицинските сестри Маргарита Иванова, Райна Маринова, Неда 
Диманова от Спешното отделение и старшата мед. сестра на звеното Маргари-
та Танева.  
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Eкипите 

 

Линейките летят с осем от тежко пострадалите в ка-
тастрофата към спешна болница "Пирогов". Един от 
пациентите умира по пътя,  а другия при приема в 
болницата поради състояние, несъвместимо с живо-
та.  Болничната аларма събира за секунди лекари и 
сестри от различни звена в Противошоковата зала за 
възрастни  - началник на звеното е д-р Георгиев, а 
ръководител на специалистите по здравни грижи - 
старша сестра Красимира Ценкова. Към групата 
спасяващи медици се присъединяват лекари и сест-
ри от Детската противошокова зала с ръководител д-
р Христо Пседерски и старша сестра Нели Гогова. 
Идват медици и от други клиники и отделения.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Бях дневна смяна този ден, за миг се събраха лекари от 
всички специалности", споделя медицинската сестра 
Райна Маринова от Спешното отделение. "Каквото и 
да правиш в такъв момент, хукваш на мига. Ако се хра-
ниш, хвърляш вилицата и тръгваш. Преглъщаш по пътя. 
Ако се занимаваш с пациент с по-леки травми, обясня-
ваш с две думи, че трябва да изчака", допълва тя.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Трябва да се види това, прилича на концерт за 4-8-12 
ръце, които работят в абсолютен синхрон, за да помог-
нат на болния - един интубира, друг взима кръв,  трети 
подготвя апарата за ЕКГ и т.. н.  - и това почти еднов-
ременно се прави. Всеки знае своята задача", казва сест-
ра Маргарита Иванова и допълва: "Ставаме целите 
очи и уши, за да следваме лекарските назначенията".  
 
Следват диагностични  дейности - скенер, рентген, 
ехография, кръвна картина, кръвна група...  
 

След направените спасителни интервенции и мани-
пулации пациентките в риск за живота са преместе-
ни в Централната реанимация на "Пирогов" към 
Клиниката по интензивно лечение с началник 
проф. д-р Стоян Миланов и старша сестра Даниела 
Стоянова. По-късно една от пациентките е прехвър-
лена в Неврореанимацията на Клиниката по невро-
хирургията и за нея се грижи медицинският екип на 
д-р Красимир Бинев и старша сестра Магда Ясенова. 
Битката за живота на пострадалите в злощастния 
пътния инцидент продължава...  

 

  ТЕМА НА БРОЯ 
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 Медицинска сестра Райна Маринова 

 
 

 Медицинска сестра Маргарита Иванова 
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     Пациентите 

 
Пациентите са центърът, към който са насочени уси-
лията на лекарите и специалистите по здравни гри-
жи. За да им се помогне са нужни не само знания и 
умения, но доверие, разбиране, уважение.  
 

"Понякога се получава напрежение, защото всеки пред 
Спешния кабинет иска да влезе възможно най-скоро, а  
ние преглеждаме пациентите според степента на спеш-
ност", обяснява медицинска сестра Маргарита Ива-
нова. Някои от чакащите се сърдят, когато ги 
"изпревари" по-тежък случай, но впоследствие пове-
чето се извиняват, разказват медицинските сестри.  
 

Сестра Иванова си спомня за времето когато била 
съвсем зелена в професията. На вратата на Неврохи-
рургичния кабинет се почукало и тя отговорила: 
"Влез!". Оказало се, че това е д-р Лъчезар Георгиев. 
"Тогава д-р Георгиев ме" изяде". Каза ми, че в такъв слу-
чай трябва да изляза от кабинета, за да преценя кой от 
чакащите пациенти е по-спешен. Това правило спазвам 
до днес."   
 

Медиците се срещат и с много агресивни пациенти, 
повечето от които са под въздействието на алкохол, 
опиати или действат неадекватно заради тежка трав-
ма - те враждуват не само с екипите, но и със самите 
себе си. Затова в такива случаи трудността на зада-
чите скача с няколко степени.   
 

Самообладание 
 

Всички медицински сестри са единодушни, че за-
пазването на самообладание в критична ситуация е 
много важно, защото ни позволява да направиш 
правилна преценка на състоянието на конкретния 
пациент и да му помогнеш, следвайки лекарските 
назначения. Те разказват, че ако не си достатъчно 
опитен, за да оцениш скритите рискове, можеш да  
попаднеш в изключително сложна ситуация. Напри- 

 
мер, ако почистваш рана и махнеш получения отго-
ре съсирек, може да рукне артериална кръв до тава-
на. Затова младите и неопитни сестри работят вина-
ги в екип с опитна сестра. Но и "старите" прибавят 
всеки ден по нещо към наученото - човекът е вселе-
на.  

 

"Когато работим забравяме за всичко извън болницата, 
все едно че сме в друго измерение", споделят медицинс-
ките сестри. Натоварването по време на смяна е ин-
тензивно и изисква пълна концентрация, но дните 
един с друг не си приличат.   

 

Мотивацията  
 

Всички са мечтали да работят в "Пирогов". Меди-
цинска сестра Райна Маринова работи в болницата 
от 15 години , а колежката ѝ Маргарита Иванова - от 
18 години. Маргарита Танева е работила като меди-
цинска сестра в Спешния кабинет в продължение на 
27 години, а от 6 години е старша сестра на звеното. 
"Когато постъпих в "Пирогов" медицинска сестра Ма-
рия Обретенова, с над 40-годишен стаж зад гърба си, ми 
каза: "Останеш ли тук 3 години, после няма махане." 
Така и стана", спомня си старша сестра Танева.  
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 Старша мед. сестра Маргарита Танева 
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"На 1 септември ще станат 42 години откакто съм 
тук" , обяснява с вълнение медицинска сестра Неда 
Диманова. Тя е завършила музикално и балетно 
училище, била е хористка в "Бодра смяна" и вярвала, 
че ще посвети живота си на изкуството. "Вече работех 
като балерина в Музикалния театър, когато се разболях. 
Нещата така се завъртяха, че взех решение да уча за ме-
дицинска сестра". Изкарала стажа си в Детската трав-
матология на "Пирогов". И до днес си спомня мал-
кия Кристиян, който бил приет в клиниката с тежки 
травми след катастрофа. "Много се привързах към това 
дете, лекувахме го в продължение на 5 месеца. Викаше ми 
Динамова и досега някои колеги ми казват така", смее 
се сестра Диманова.  
 

Началникът на отделението доц. д-р Ангел Ангелов 
бил много строг, но като видял старанието на ста-
жантката ѝ дал препоръка, която ѝ послужила пред 
комисията по разпределение в Министерство на 
здравеопазването. И така 20-годишната Неда Дима-
нова започнала работа в "Пирогов".  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
"Продължавам да идвам на смяна с удоволствие. Все още 
не съм уморена, все още летя", грейва лицето на  м. с. 
Диманова. "Когато дойде време за отпуска броя и мину-
тите на последната смяна, а щом замина още на вто-
рия-третия ден звъня на колегите да разбера какво ста-
ва", разказва бодросменката (и в пряк и в преносен 
смисъл). Веднъж когато била на почивка с мъжа си и  

 
двете деца разбрала, че нейна колежка се разболяла  
и хукнала за София да запълни нейната липса.  
  
Сестра диманова казва, че "Пирогов" ѝ е писан по 
съдба. Когато била на 13 години нейни роднини 
отишли при баба Ванга в Петрич по някакъв въпрос. 
Ясновидката обаче попитала за малката Неда и като 
чула, че се занимава с музика отсекла: "Виждам я с 
бяла престилка". Когато ѝ  разказали предсказанието 
Неда негодувала, дори се разплакала, а по-късно би-
ла щастлива, че тъкмо така станало. Съдбата е рекла 
не само тя да служи на болните, но и синът ѝ да се 
посвети на медицината. "Учеше право в Испания, но се 
върна за малко, запозна се с проф. Рашо Рашков, беше 
много впечатлен от него и реши, че ще учи за лекар. Сега 
практикува професията си в столична болница, в също-
то време е и преподавател ", казва с нотки на гордост 
майката  
 

 
Школата 
 

Има традиция водещите лекари в "Пирогов" да пре-
дават опита си на по-младите, т. е. да правят своя 
школа. Мед. сестра Неда Диманова разказва как се 
развълнувала като видяла на едно място в Противо-
шоковата зала опитни лекари, които помни от пър-
вите им стъпки. "Проф. Диян Енчев и проф. Асен Бал-
тов са ученици на проф. Емил Таков и проф. Андрей Йо-
тов, а проф. Таков се е учил от доц. Георги Бонев. Всички 
тези хора са големи човеци!", казва сестра Диманова, 
която е живата история на "Пирогов".  
 
Опитните сестри също предават опита си на по-
младите. Неда Диманова е попивала знания от своя-
та учителка в професията - медицинска сестра Ека-
терина Гергинова. След като сестра Гергинова се 
пенсионирала сестра Диманова често ѝ гостувала. 
"Много я обичах", признава тя. Знанията, които е нат-
рупала през годините е предала на младата смяна. 
Била много щастлива като видяла как две от ученич-
ките ѝ подготвят табличката с инструменти за сте-
рилизация, така, както ги е учила.   
 
Медицинска сестра Райна Маринова прилага твор-
чески онова, което е научила от по-опитните сестри, 
следвайки максимата "Няма начин да няма начин!". 
 
Сестра Маргарита Иванова пък мечтае да предаде 
"тайните", които е научила през годините на нови 
сестри-стажантки. Притеснява се обаче, че броя на 
кандидатите да учат за медицински сестри намалява 
прогресивно.       
 

  ТЕМА НА БРОЯ 
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 Медицинска сестра Неда Диманова 
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щия са механизмите за промяна на условията 
за упражняване на професиите медицинска 
сестра и акушерка. Ефективно би било след 
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Цветелина Евтимова, 
Главна медицинска сестра  

на УМБАЛСМ "Пирогов": 
НАШАТА СИЛА Е В ТОВА,  

ЧЕ СМЕ СПЛОТЕНИ 
 

 
Между лекарите, медицинските сестри и санита-
рите в "Пирогов"има много добра комуникация и 
екипност. Нашата сила е в това, че сме сплотени, 
че работим като един организъм. Това ни дава сили 
да продължаваме напред.  
 
Специалистите по здравни грижи в болницата 
участват активно в курсове за продължаващо обу-
чение по широк спектър от теми, семинари и други 
медицински форуми. Правят се и колегиуми по 
клиниките.  

 
 

Предстои провеждането на курс за Съвета на здрав-
ните грижи в "Пирогов" на тема "Управление на 
конфликтите в здравеопазването". Имам идея бро-
ят на обучаваните постепенно да се разшири по 
групи заради спецификата на работа на здравните 
специалисти - медицински сестри, акушерки, реха-
билитатори, лаборанти.  
 

Наши сестри ще представят 5 доклада в рамките 
на сестринската сесия на XXIII конференция "Дни 
на българската ортопедия и травматология", коя-
то ще се проведе в Трявна на 27-29 септември 2018 
г. Организатор на форума е Българската ортопе-
дична и травматологична асоциация, чийто пред-
седател е проф. д-р Асен Балтов. За първи път на 
този форум ще има сестринска сесия и ние сме бла-
годарни за този шанс!  
 
С болката не се свиква 
 

Работата в "Пирогов" не е за всеки. Тези, които не 
могат да издържат на напрежението или да се впи-
шат в екипа, напускат.  
 
"С човешката болка не можеш да свикнеш, но ние не изда-
ваме емоциите си, за да можем да си свършим работата. 
Никой не знае какво е в душите ни", споделят медицин-
ските сестри. Екипите дават максималното от себе 
си за всеки пациент. И спасяват и неспасяеми слу-
чаи. Достатъчно е да споменем Цвети Стоянова от 
Националния ансамбъл по художествена гимнасти-
ка, която беше с тежки политравми след падане от 
шестия етаж. Пироговските медицински екипи я 
върнаха не само към живота, но я възстановиха на-
пълно и днес тя живее съвсем пълноценен живот.  
Д-р Ирена Иванова от Спешното отделение на 
Александровска болница, която падна от седмия 
етаж на 20 юли тази година, също вече е вън от опас-
ност и лечението ѝ от мултидисциплинарен екип 
продължава.   
 
Медицинските сестри признават, че са свикнали да 
си споделят и радости, и неволи. Обменят мисли и 
във Фейсбук групата. Понякога се "спасяват" от стре-
са с черен хумор. Други гонят умората и напреже-
нието с различни занимания - фитнес, каланетика, 
танци, пеене, екскурзии...  
 
Медицинска сестра Неда Диманова споделя, че ней-
ният спасителен мост е пеенето - заедно с други бив-
ши хористи от “Бодра смяна”пее в хора на Патриар-
шеската катедрала "Св. Александър Невски".   

  ТЕМА НА БРОЯ 
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 Цветелина Евтимова работи 23 години в  
 УМБАЛСМ "Пирогов". През 2017 г. става глав-
на сестра на университетската болница. Пре-
ди това е работила във Втора клиника по орто-
педия и травматология като редова сестра, 
зам.-старша сестра и старша сестра. 
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Примерът на пироговци 
 

Медицинските екипи на "Пирогов" са добър пример 
в много отношения - професионализъм, отговор-
ност, работа в екип за благото за пациента. Във фи-
лософски план те могат да се вземат като умален 
модел на обществото на бъдещето, когато хората ще 
работят и живеят заедно за общи цели и общо благо.  
 

Сестра Неда Диманова с благодарност си спомня 
как пироговски лекари са спасили живота на майка 
ѝ: "Когато бях на 5 годинки дойдохме с баба ми в 
"Пирогов", тъй като майка ми беше в кома в Реанимаци-
ята след тежка катастрофа. Тогава за първи път видях 
проф. Бойчо Бойчев, д-р Андрей Лещански, проф. Иван 
Копчев, доц. Илия Икономов, медицинска сестра Гущерс-
ка. Баба ми ме водеше за ръка и казваше: “Тези хора са 
ангели,  те ще спасят мама! Моли се!".     
 

Старша сестра Маргарита Танева се връща в годи-
ните назад за случаи на много пострадали хора при 
влакови катастрофи или голяма промишлена ава- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
рия. Тогава към Спешното отделение се втурват и 
пироговци, които не са на работа в този момент, за 
да се включат в армията от спасители в бели прес-
тилки.   
 

"При катастрофата при Казичане пострадалите бяха 
около 100, колеги от всички отделения дойдоха да пома-
гат", спомня си ст. с. Танева.       
 

"Нашето поведение е нормално, а егоизмът би трябвало 
да е извън нормата", казва сестра Диманова. Тя приз-
нава, че всеки път когато е на работа мислено благо-
дари: "Боже, благодаря ти, че съм тук!" Макар и с пове-
че от 4 десетилетия трудов стаж в Спешната болница 
на България, тя признава, че всеки ден научава нещо 
ново и всеки ден се убеждава, че създадените през 
годините правила в болницата трябва да се спазват. 
"Работила съм в Парижката спешна болница Hôpital Uni-
versitaire Pitié Salpêtrière, в болница в Англия, но не давам 
"Пирогов" за нито една от тези болници", казва с не-
поклатим тон сестра Диманова.   

  ТЕМА НА БРОЯ 
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 Мед. сестра Райна Маринова, мед. сестра Неда Диманова, старша мед. сестра Марга-
рита Танева, главна мед. сестра Цветелина Евтимова и мед. сестра Маргарита Ивано-
ва (от дясно наляво) - сестри по професия и по дух. 
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Друг поглед към живота  
 

Честите срещи със страданието и болката дават на 
медиците в "Пирогов" друг поглед към живота. На 
дребните човешки кусури те гледат с насмешка, а 
истински ценните неща поставят на преден план - 
радостта от общуването с любим човек, от срещата с 
природата, от хубав концерт или празник.    
 

"Ние се срещаме с най-грубата реалност. Хората не мо-
гат да преценят крехкостта на живота. Казвам на мои-
те приятели: "Живейте ден за ден и не си правете дъл-
госрочни планове. Никой не знае след 5 минути какво 
може да се случи. Затова трябва да сме добри един с друг, 
да си помагаме. Но за жалост обществото е настръх-
нало и озлобено", казва старша сестра Маргарита Та-
нева. 
 

"Хората трябва да живеят по друг начин, да си пома-
гат, да шофират внимателно, да мислят повече за своя- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
та сигурност и за тази на другите", добавя медицинс-
ка сестра Маргарита Иванова. Тя споделя, че често 
майки не си дават сметка за опасностите, които деб-
нат децата им: "Децата се катерят по опасни катеруш-
ки, а те чоплят семки. Нужно е да бъдат много по-
отговорни - това важи за всеки един от нас. "  
 

"Безверието в нашето общество е най-голямата болест, 
безлюбието води до всички злини", казва с тъга в края на 
нашия разговор медицинска сестра Неда Диманова, 
но бързо добавя с присъщия ѝ оптимизъм: "Трябва да 
живеем осъзнато, да не забравяме, че не сме произлезли от 
маймуната, а сме създадени по образ и подобие на Бога".   
 

Да, пироговци са знаещи, отговорни, мъдри, с добри 
сърца и чувствителни души. И как иначе - нали тък-
мо те са избрали  да бъдат на първа линия за спасява-
не на човешки животи!  

 

Темата подготви Румяна Милева 
 
 

  ТЕМА НА БРОЯ 
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 ИНТЕРВЮ 

 

 

 
  

 
- Фелдшер Димова, на 26 юли тази година заедно с 
фелдшер Димитър Алексиев, успяхте да помогнете 
на родилка при преждевременно раждане. Бебето, 
макар и недоносено проплака и оцеля. Моля Ви раз-
кажете за този необичаен случай?   
 
- Нека не се броим за герои. Такива случаи не са ряд-
кост за работещите в Спешна помощ. В този ден бях 
в амбулаторията заедно със санитарката Теодора 
Петрова, когато докараха непозната немощна бре-
менна с обилно кървене, с неясен статус, много бледа 
и в сопорозно състояние. Раждането беше започнало 
още в дома на жената, околоплодните води бяха из-
текли, но бременната и придружителите ѝ скриха за 
това. Предния ден тя е била в болница, но отказала 
да бъде хоспитализирана. Напрежението беше на 
предела. В момента нямаше наличен санитарен 
транспорт, колегата ми фелдшер Димитър Алексиев 
беше на адрес извън града. Веднага започнах мони-
торен контрол, кардио-пулмонална реанимация, 
венозен път, възстановяване на сърдечната функция, 

 
 

Фелдшер Димитра Димова 
от ФСМП - Генерал Тошево: 

 

СПЕШНАТА ПОМОЩ НЕ Е ПОГРЕБАЛНА АГЕНЦИЯ - 
НИЕ РЕАЛНО ПОМАГАМЕ НА ХОРАТА! 

 
Димитра Димова е родена в град Тервел, Добрич-
ка област. Завършила Полувисшия медицински 
институт "Проф. д-р Иван Петрович Павлов"  - 
гр. Русе,  а по-късно взима и бакалавърски дип-
лом в Медицински университет "Проф. д-р Па-
раскев Стоянов" - гр. Варна.  
 

От 1979 г. до сега работи във Филиала за спешна 
медицинска помощ -  гр. Генерал Тошево. Преми-
нала е множество курсове за продължаващо обу-
чение: курс по токсикология в УМБАЛСМ "Н. И. 
Пирогов", текущи курсове за спешна помощ: 
"Давене и удавяне", "Шок и поведение", "Спешни 
случаи при деца" и др. Притежава лиценз за 
предпътни медицински прегледи на водачи на 
МПС. 
 

На 7 април 2018 г. по случай Световния ден на 
здравето фелдшер Димова получи грамота и фи-
нансов стимул от кмета на Генерал Тошево Ва-
лентин Димитров с решение на Общинския съ-
вет на града.   
 

"Времето ми показа,  че благодарността на  спасения  
човек е най-голямата награда. Дава ми сили да продъл-
жа убедено да правя това, което зная, мога и трябва 
да направя сега и веднага", казва фелдшер Димова. 
Тя споделя, че се е насочила случайно към про-
фесията, но после я обикнала. "Спешната помощ е 
вид зараза, има тръпка в нея. Почнеш ли, не можеш да 
я оставиш. Поне с мен се получи така", допълва спе-
циалистката. Тя следва максимата "Прави каквото 
и когато трябва!".   
 

Преди изпитвала огромно удоволствие в свобод-
ното си време да решава задачи. "Неосъществен 
математик съм, мечтаех да стана най-малкото учи-
телка по математика. Но животът ме завъртя и се 
разминах с тази мечта. Сега към забравила дори Пи-
тагоровата теорема - много време мина  оттогава", 
въздъхва Димитра Димова. Тя признава, че вина-
ги е откровена и открита и това често ѝ носи неп-
риятности. 
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Фелдшер Димитър Алексиев и сани-
тарката Теодора Петрова малко 
след раждането на бебето. Малкото 
момиченце, което тежи  едва 850 
грама е успяло да си поеме дъх след 
като  фелдшер Алексиев на няколко 
пъти аспирира и подава кислород 
през малките му ноздри, които по 
думите му са  “толкова малки, кол-
кото пълнител на химикал”. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с една дума направих всичко възможно за да стаби-
лизирам пациентката. Колегата Алексиев успя да 
дойде навреме и да "хване" новороденото—
момиченце, което бе само на 6 месеца, но вече беше 
поело пътя към днешния свят. В спасителната опера-
ция здраво рамо дадоха и колегите от Районния ко-
ординационен център и ЦСМП-Добрич. Поисках от 
РКЦ- Добрич кувьоз, неонатолог и реанимационен 
екип. В момента това бе невъзможно да се изпълни, 
но главна сестра Севдалина Мирчева реагира адек-
ватно, както винаги, и изпрати линейка с опитната 
реанимационна сестра Нина - работи в Отделението 
по анестезия и интензивно лечение на МБАЛ - Доб-
рич. Бебето се оказа държеливо и остана под грижи-
те на медицинските екипи в Добричката болница 2 
дни, след което бе прехвърлено в Отделението по 
неонатология на УМБАЛ "Св. Марина" - Варна.       
 
Всичко мина благополучно! Екипната работа спаси 
всички ни! Господ беше с нас! Изключително благо-
дарна съм на колегите! Не искам да си помисля 
какво щеше да стане, ако изходът беше друг.  
Дадохме  публичност на случая, за да чуят медиите, 
че Спешна помощ работи и спасява човешки 
животи! Получихме поздравителен адрес от 
народните представители за нашия регион Даниела 
Димитрова и Пламен Манушев от ГЕРБ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Бихте ли споделили за други заплетени и трудни 
случаи във Вашата практика? 
 
- Помня един случай с 40-годишен мъж с кардиоге-
нен шок, съчетани травми от ПТП. Веднъж дойде 
майка с тримесечно бебе, което бе получило алерги-
чен шок. Успях да го стабилизирам. После дълги 
години майката идваше да ми благодари и носеше 
дребни подаръци. Но не подаръците са важни, а 
добрата дума. Трогват ме жестове на благодарност 
от пациенти, които срещам случайно. Жената на 
един пациент с тежък инфаркт, за който се погри-
жих, по-късно, когато ме видя в театъра, спонтанно 
ме прегърна. Такива жестове наистина топлят сърце-
то! Трогват ме дори и съвсем дребни жестове като 
този някой познат да ми отстъпи място, за да си ку-
пя закуска с думите: "Мини, твоята работа не може 
да чака!"   
 
- Има ли хора, от които сте научили важни неща за 
професията?  
 
- Да! Много съм благодарна на трима невероятни 
лекари, които са уникални и като хора! Те бяха на-
ши консултанти. Първа сред тях е д-р Стоянка Гос-
подинова - отличен терапевт, нефролог с опит, мно- 
го ерудирана, точна и отговорна—допреди 5 години 
завеждаше отделение в МБАЛ-Генерал Тошево.   

 
Фелдшер Димитър Алексиев и санитар-
ката Теодора Петрова малко след ражда-
нето на бебето. Момиченцето тежи 
едва 850 грама и си поема дъх след като 
фелдшер Алексиев многократно аспири-
ра дихателните му пътища и подава 
кислород. "Ноздрите му бяха толкова  
малки, колкото пълнител на химикал ", 
сподели той по-късно.  
 
Снимка: Про Нюз Добрич 
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След закриването на болницата д-р Господинова 
започна работа в Медицинския център на града. Тя  
винаги откликваше, когато се допитвахме до нея за 
нашите пациенти в случай на нужда. Друг наш кон-
султант беше д-р Кирчо Кирчев, който вече е по-
койник. Работеше в консултативен травматологи-
чен кабинет и много пъти сме се допитвали до него. 
Преди да стане лекар той е бил фелдшер и винаги 
се отнасяше с много търпение и голямо разбиране  
към нас. Много ми е помагал и д-р Гого Димитров  - 
бивш шеф на Спешното приемно отделение в 
МБАЛ - Добрич, който сега работи във Варна. Всич-
ки, които споменах са ни научили на много  неща. 
Сега системата не ни осигурява консул-
танти - пак се допитваме до някои лека-
ри, но разчитаме на тяхната добра воля.        
 
- Медицинските професии изискват ра-
бота в екип. Във Филиал Генерал Тоше-
во има ли добра стиковка на екипите?  
  
- Съвременната медицина е невъзможна 
без екипна работа. Това разбира се важи 
и за работещите в центровете за спешна 
медицинска помощ.  В продължение на 
15 г. съм работила в екип с фелдшер Ве-
лико Георгиев - разбирахме се само с 
поглед, с половин жест - така бяхме 
свикнали един с друг. През последните 
години поради липса на достатъчно 
кадри не можем да сформираме рит-
мично постоянни екипи. Половината от 
работещите в нашия филиал са в пенси-
онна и предпенсионна възраст. Отскоро 
при нас работи един лекар, фелдшерите 
сме шестима, от които трима са пенсио-
нери. На мен също ми предстои пенсио-
ниране. Оказва се, че само двама фелд-
шери са в активна трудова възраст - Ве-
лико Георгиев, за който ви споменах е 
на 47 години. Другият е на 53 г. Във фи-
лиала работят също четири медицински 
сестри, които при нас са на втори дого-
вор. Всъщност всички специалисти ра- 
ботят на още едно място. Бих искала да 
спомена и шофьорите на линейките,  
които получават заплати близки до ми-
нималната работна заплата, но са отзив-
чиви и винаги ни помагат с критични 
ситуации.  

 
 

 
- А какво ще стане, когато един ден пенсионерите 
си останат вкъщи? 
 
- Това е сериозен въпрос, за който отговорните инс-
титуции трябва да търсят своевременно решение. 
При нас млади хора не са постъпвали на работа, а и 
не виждам такава перспектива. 

 
- В Медицински университет - София предстои да 
се дипломира първият випуск лекарски асистенти. 
Те нали се подготвят за работа в спешните цент-
рове? 
 
- По принцип е така, но едва ли ще дойдат при нас, 
по-скоро ще заминат в чужбина.  Както това напра-
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виха моя син и снаха ми, които заминаха за Герма-
ния с двете си деца. 
 
- Какво работят там?  
 
- Синът ми е инженер по телекомуникации, а снаха 
ми работи като кардиохирургична сестра - преди да 
заминат работеше в УМБАЛ "Св. Анна" - София. От 
5 години са в Германия и се чувстват много добре. 
Ходила съм им на гости за по 10-ина дни - наистина 
там животът е уреден, а и някои неща са по-евтини, 
отколкото тук.  
 
- Не Ви ли липсват? 
 
- Разбира се, че ми липсват. Но от друга страна съм 
спокойна, че там се чувстват добре. Внучката ми та-
зи година ще бъде първокласничка, а внукът - дого-
дина. И двамата говорят отлично български и немс-
ки. Често разговаряме по скайпа или месинджъра. 
  
- През февруари тази година БАПЗГ подкрепи иска-
нето на КТ "Подкрепа" за по-висока ставка на 
нощния труд. Вие полагате непрекъснато нощен 
труд, какво мислите по този въпрос? 
    
- В момента получаваме по един лев на час за нощно 
дежурство. Допълнителното заплащане се отнася 
само за часовете от 22:00 часа до 6:00 часа сутринта.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
С колегите ми подписахме петицията за достойни 
условия и заплащане на нощния труд. Но трябва да 
се помисли и за други неща. Например паричният 
стимул за тежки условия на труд е 36 лева и не е по-
вишаван от години - преди време беше 1% от работ-
ната заплата, а сега той не е дори 1% от минимална-
та работна заплата. Основните ни заплати от нача-
лото на годината се повишиха, но не с очакваните 
20%, а с 6,8%. Заплатите на шофьорите на линейки 
пък се вдигнаха  незабележимо— едва с 2,5%.   
 
От няколко години в Генерал Тошево няма звено за 
неотложна помощ и пациенти нуждаещи се от така-
ва помощ търсят нас в почивните дни и нощните 
часове, когато джипитата не работят и не се обаждат 
на телефоните си. Има един неотложен кабинет, но 
той е за планови манипулации, за които записването 
става до 16:00 часа в петък. За всички останали слу-
чаи личните лекари имат сключен договор с дежу-
рен кабинет в Добрич, но за да стигнат до там хора-
та трябва да пътуват 25-30 километра. Това изисква 
време и пари, затова търсят нас. Създава се напреже- 
ние, тъй като ни търсят много пациенти, които не са  
 

 
Част от екипа на ФСМП - Генерал Тошево по време 
на тържество.  
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спешни - например с температура, с болки в гърлото 
и т. н.  В същото време аз или мой колега можем да 
бъдем на адрес за спешен случай и тогава се получа-
ва недоволство у тези хора, някои от тях реагират 
агресивно.  
 
- Вие били ли сте обект на агресия? 
 
- Да, това е ежедневие в спешните центрове. Идват 
пияни, ругаят, обиждат. Нападаха ни да крадат опи-
ати през прозореца...  
 
- Потърсихте ли помощ? 
 
- Да, от полицията винаги се отзовават, когато им 
подем сигнал.  
  
- Ваши колеги от Центровете за спешна медицинс-
ка помощ в София, Враца и Монтана и от Филиала 
на спешна помощ в Своге бяха първите, които ока-
заха помощ на пострадалите при тежкия инцидент 
в Искърското дефиле. Какво бихте казали за тяхна-
та работа и работата на медицинските екипи в 
болниците, които приеха ранените за лечение?      
 
 
 
 

 
-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- Аз се прекланям пред тях! Само медик може да ги 
разбере! 
 
- Какви промени според Вас би трябвало да се пред-
приемат,  за да работи българската здравна систе-
ма по-добре в интерес и на медиците, и на пациен-
тите? 
 
- Спазването на  ясни правила и работеща денонощ-
на неотложна помощ. В противен случай ще про-
дължим да бъдем буфер на не добре работещата 
здравна система.  
Много важно е също медиите да станат по-
толерантни, да не търсят само сензации, да показват 
и добрите случаи в медицината. Нека не ни предста-
вят като погребална агенция, защото ние реално 
помагаме на хората! И нека журналистите да пови-
шат здравната си култура. В сутрешния блок на ед-
на телевизия чух от водещата как първата глътка 
кислород била подадена с аспиратор. Коментарът е 
излишен...  

 
 

Разговора води Румяна Милева 
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На светлия християнски празник Голяма богороди-
ца, 15-ти август 2018 г., по случай Деня на спасението 
Българската асоциация на професионалистите по 
здравни грижи поднесе венец пред Паметника на 
медицинските чинове, загинали по време на войни-
те, който се намира пред сградата на Военномеди-
цинска академия в София. На този ден се почита па-
метта на лекари, специалисти по здравни грижи, по-
лицаи, пожарникари, планински спасители, миньо-
ри и други професионалисти, които са загинали, за 
да спасят човешки живот. Денят се чества от 2005 г. 
по предложение на Националния алианс "Живот за 
България" и главния редактор на в. "Български 
лекар" д-р Тотко Найденов с подкрепата на ВМА и 
съдействието на Министерство на здравеопазването, 
Българския лекарски съюз, Българския Червен кръст 
и синдикатите.   
 

С решение №1039 на Министерския съвет от 20 де-
кември 2012 г. Денят на Спасението бе обявен за 
официален празник. Така България стана единстве-
ната страна в Европейския съюз, която отбелязва па-
метта на своите сънародници, загинали при спасява-
не на хора в мирно време. 
 

Церемонията започна с емблематичната песен на 
Емил Димитров "Ако си дал". Военен оркестър из-
пълни химните на Република България и на загина-
лите за свободата на Отечеството герои. С вой на си-
рени и минута мълчание официалните лица, присъс-
тващите военни, медици и граждани почетоха памет-
та на нашите сънародници, които са загинали, из-
пълнявайки своя човешки и професионален дълг. 
„Нека бъде вечна паметта на д-р Стефан Черкезов и на 
всички българи, загинали при спасяване на човешки жи-
вот!”, призова в краткото си слово д-р Тотко Найде-
нов. Той припомни, че на 15-ти август 1963 г. 26-
годишният лекар Стефан Черкезов успява да спаси 
47 души, като ги изнася от горящ автобус, а на след-
ващия ден умира от раните си. Днес болницата във 
Велико Търново носи неговото име.  
 

Известни са имената на над 130 лекари и 20 медицин-
ски сестри, загинали по време на работа, предимно 
след извършване на тежки среднощни операции, ка-
тастрофи с линейки, както и след заразяване с болес-
тите на свои пациенти. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

          БАПЗГ ПОДНЕСЕ ВЕНЕЦ ПО СЛУЧАЙ ДЕНЯ НА СПАСЕНИЕТО 
 
 

 
 
 

     Военен с венеца на БАПЗГ  
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На традиционната церемония присъстваха начални-
кът на ВМА бригаден генерал проф. д-р Венцислав 
Мутафчийски, д.м.н., FACS, началникът на отбрана-
та ген. Андрей Боцев, вицепремиерът по икономи-
ческата и демографска политика Валери Симеонов, 
зам.-министрите на отбраната генерал-лейтенант 
(о.р.) Атанас Запрянов, на здравеопазването д-р Бой-
ко Пенков и на вътрешните работи Стефан Балаба-
нов, секретарят по сигурност и отбрана на прези-
дента на Република България Стефан Янев, дирек-
торът на „Пожарна безопасност и защита на населе-
нието“ главен комисар Николай Николов, председа-
телят на БЛС д-р Иван Маджаров, председателят на 
Националния съвет по качество на БАПЗГ г-жа Петя 
Недкова, директорите на УМБАЛСМ „Пирогов” 
проф. д-р Асен Балтов и на УМБАЛ „Александров-
ска” доц. д-р  Костадин Ангелов, представители на 
Българския Червен кръст, синдикатите и др.  

 

Началникът на ВМА бригаден генерал проф. д-р 
Венцислав Мутафчийски, д.м.н., FACS отбеляза, че 
този ден е специален за болницата: „И сега медиците 
непрекъснато спасяват животи при екстремални усло-
вия. Мога да припомня катастрофата край село Микре 
от последната година – тогава екипи на ВМА транспор-
тираха най-тежко ранените. Смея да кажа, че травмите 
им бяха толкова сериозни, а метеорологичните условия  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- сложни, че спасителната операция бе като в реална 
военна обстановка. Нашите млади колеги - анестезиоло-
зи обаче се справиха и докараха ранените живи. А след 
това всички пострадали бяха изписани благополучно от 
болницата – някои след редица операции и месеци на ле-
чение."  
 

Проф. Мутафчийски припомни, че и в момента бъл-
гарски военни медици участват в три мисии в чуж-
бина – в Афганистан, Босна и Херцеговина и Мали, 
при които всеки ден спасяват животи. "За съжаление 
през последните 5 години двама колеги загинаха по време 
на дежурства. Нашата професия е изключително стре-
сова заради отговорните решения, които трябва да се 
вземат", сподели началникът на ВМА. 
 

В памет на саможертвата на загиналите бяха подне-
сени венци от името на президента Румен Радев и 
министър-председателя Бойко Борисов, председате-
ля на Народното събрание Цвета Караянчева, на-
чалника на отбраната ген. Боцев, вицепремиера Ва-
лери Симеонов, министерствата на отбраната, на 
здравеопазването и на вътрешните работи, министъ-
ра на завършилото българско европредседателство 
Лиляна Павлова, столичния кмет Йорданка Фандъ-
кова, националния омбудсман Мая Манолова, 
НЗОК, БЛС, синдикатите, ръководствата на ВМА, 
„Пирогов”, „Александровска” и „Св. Екатерина”. 
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Главният редактор на в. “Български лекар” д-р Тотко 
Найденов припомни подвига на д-р Стефан Черкезов.  На 
15-ти август 1963 г. 26-годишният лекар успява да спа-
си 47 души, като ги изнася от горящ автобус, а на след-
ващия ден умира от тежките изгаряния, които е полу-
чил. Днес болницата във В. Търново носи неговото име.  

 
 

Председателят на Националния съвет по качество 
на БАПЗГ г-жа Петя Недкова и председателят на 
Медицинска федерация към Конфедерацията на 
труда "Подкрепа" д-р Камен Данов размениха ня-
колко думи преди началото на церемонията. 

 

Почит към паметта на загиналите професионалисти по време на работа изразиха медици от 
ВМА и граждани.   
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Много институции поднесоха венци пред Па-
метника на медицинските чинове, загинали по 
време на войните. 

 

 
 

Военен оркестър изпълни химните на Репуб-
лика България и на загиналите за свободата 
на Отечеството герои. 
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"Светейки на другите - изгарям!" - това е девизът на европейските средновековни лекари, а 
емблемата им - една запалена, стопяваща се, но светеща на хората, свещица." Това обяснява 
д-р Тотко Найденов в книгата си  "Светейки на другите - изгарям!", издадена от Българ-
ския Червен кръст. В нея той разказва историите на медици, които в своята всеотдай-
ност и професионален дълг да помогнат на пациентите си, са починали от преумора, 
сърдечни и мозъчни инциденти по време на работа или са се заразили от болните.  
 

"Такава е самата същност на свещените професии на лекаря и медицинската сестра - себераз-
даване, всеотдайност, жертвоготовност. Истинските медици притежават тези качества и ги 
доказват всекидневно", обяснява главният редактор на в. "Български лекар". Той допълва, 
че медицинските професии са не само най-благородните, най-отговорните и най-
хуманните, но и  най-рисковите за здравето и живота на тези, които ги упражняват. 
Други такива професии са професиите на полицаите, миньорите, планинските и вод-
ните спасители, огнеборците.   
 

Д-р Найденов е издирил имената на 120 лекари - хирурзи, акушер-гинеколози, общо- 
практикуващи и други специалисти, починали от инфаркт, инсулт или ритъмно нару-
шение вследствие на преумора по време или след тежък работен ден. Той е разказал 
историите и на повече от 20 медицински сестри, които са платили с живота си за своята 
всеотдайност към пациентите си. 
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БАПЗГ НАСТОЯВА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЗАКОНОВА РАМКА И ПРАВИЛА,  
КОИТО ДА РЕГЛАМЕНТИРАТ ДЕЙНОСТИТЕ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ  

ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ В ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА ПОМОЩ 

 
 
 
 

Председателят на Управителния съвет на Българската асоциация на професионалистите 
по здравни грижи г-жа Милка Василева изпрати отворено писмо до здравния министър г-н 
Кирил Ананиев и до всички медии в Република България с настояване да се приемат в 
спешен порядък законова рамка и правила, които да регламентират дейностите на 
професионалистите по здравни грижи в извънболничната помощ. В писмото се уточнява, 
че поводът за поредното искане на БАПЗГ е получен сигнал от Пациентски организации 
“Заедно с теб” за съмнителен сайт за обяви за медицински сестри за посещения по 
домовете и извършване на медицински дейности. 
 
“Писмото на  пациентските организации е поредният повод  да сигнализираме, че няма ясно 
разписан законов регламент за извършване на здравни грижи в извънболничната помощ под 
формата на частна практика в рамките на професионалната компетентност и отговорност на 
специалистите по здравни грижи. Получава се парадокс – от една страна има наредба на 
Министерство на здравеопазването от 8 февруари 2011 г. за професионалните дейности, които 
медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти могат да извършват 
по назначение или самостоятелно, от друга страна – извършването на дейности по здравни грижи 
в частната практика не е регламентирано от закона.” 
 
В писмото си Милка Василева изтъква, че БАПЗГ повече от 10 години настоява да се намери 
законово решение на поставения проблем. 
 
“За да отговорят на нуждите на пациентите професионалисти по здравни грижи се регистрират 
по Търговския закон и извършват дейности по домовете без контрола на РЗИ и БАПЗГ. По този 
начин няма гаранция за тяхната професионална компетентност и качеството на извършените 
от тях дейности по здравни грижи. Важно е да се отбележи, че самите специалисти, които 
оказват здравни грижи по домовете също нямат сигурност и защита. В същото време законовият 
вакуум дава възможност на лица без медицинско образование да се регистрират в съмнителни 
сайтове, които предлагат оказване на здравни грижи по домовете и по този начин получават 
безпрепятствена възможност да извършват опасни за здравето на пациентите услуги. 
 
БАПЗГ алармира, че грижата за възрастните хора, пациентите, изписани от стационар и 
нуждаещите се от грижи в дома, е преминала изцяло в сивата икономика, без контрол и без 
регламент. Това се отнася с пълна сила и за дейностите на рехабилитаторите. Особено опасно е и 
безразборното създаване на Училища за бременни и родители от лица без медицинско образование, 
за които липсват  критерии кой и до каква степен може да коментира въпроси, свързани 
с  бременността,  раждането, кърменето, храненето и отглеждането на малкото дете. Крещяща е 
нуждата от приемането на законова рамка и правила, които да  регламентират компетенциите и 
отговорностите на различните категории професионалисти, свързани с извънболничните 
медицински дейности и дейности по здравни грижи”, се казва още в писмото. 
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Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи за пореден път реагира по повод агресия 
на пациенти срещу работещи медици в спешните звена на две болници. Този път случаите са от Велико 
Търново и Перник. 
 

Г-жа Мима Митева, член на УС на БАПЗГ, изпрати писмо до д-р Стефан Филев, изпълнителен директор 
на  МОБАЛ “Д-р Стефан Черкезов” – гр. Велико Търново, в което се казва:  
“Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи осъжда остро случая на насилие към нашата 
колежка от Спешно отделение м.с. Красимира Йорданова. Същата беше нападната на 17.08.18 г. рано сутринта от 
пиян пациент, който крещейки „ще те убия“ опря ножица в гърлото ѝ. Въпреки тежката морална и психическа 
травма нанесена ѝ от насилника, тя и днес е на работното си място, за да изпълнява професионалния си дълг и 
всеотдайно да продължи да помага за спасяването на нечий човешки живот. 
Обезпокоени сме, че безопасността на персонала не е достатъчно обезпечена. Настояваме да бъдат взети спешни 
мерки за предотвратяване на посегателствата над професионалистите по здравни грижи и да се осигури безопасна 
работна среда на специалистите, които работят в условия на спешност в цялото лечебно заведение.” 
 

Председателят на Регионална колегия на БАПЗГ – гр. Перник г-жа Диана Йорданова изпрати позиция до 
изпълнителния директор на МБАЛ “Рахила Ангелова” – гр. Перник д-р Анатоли Митов във връзка с 
агресивното поведение на дрогиран пациент, който по време на нощно дежурство е изпотрошил 
приемния кабинет на Спешното отделение и е подложил на опасност дежурните медици. В позицията се 
казва:  

 

“Ръководството на РК на  БАПЗГ – гр. Перник е обезпокоено от ескалиращото напрежение поради липсващите 
мерки за закрила и охрана на  персонала, работещ на територията на Спешното приемно отделение. На фона на 
нарастващия дефицит на специалисти по здравни грижи, настоявам да бъде въведена система, подсигуряваща 
адекватна превенция на персонала.” 

 
 
 

 

  
 
                               

                                                                БАПЗГ АПЕЛИРА ЗА ПО-СИГУРНА ЗАЩИТА  
НА МЕДИЦИТЕ ОТ СПЕШНИТЕ ЗВЕНА 

 
 
                                                                                                               
 

                                                                                                                                 23 СЛУЧАЯ НА ФИЗИЧЕСКА АГРЕСИЯ  
СРЕЩУ СПЕШНИ МЕДИЦИ В СОФИЯ ЗА ПОЛОВИН ГОДИНА 

 
23 случая на физическа агресия има над екипите на ЦСМП-София от началото на годината до края на юни ме-
сец. Това съобщи за Zdrave.net говорителят на Спешната помощ в столицата Катя Сунгарска.  
 
 

„За съжаление вербалната е всекидневие. Безкрайно обидно е да отидеш да 
помогнеш и да те посрещнат с агресия, ругатни и обиди“, сподели тя. По 
думите ѝ най-често агресията се провокира от алкохол или други суб-
станции, като се изтъква като причина, че линейката е закъсняла. 
„Хората не искат да разберат, че екипите на Спешна помощ не могат да се 
телепортират...И линейките попадат в задръстванията, въртят се в квар-
талите и дупките като всички. Непрекъснато има нетолерантни шофьо-
ри, които не само не дават път, но правят всичко възможно, за да затруд-
нят движението на медицинския автомобил. От друга страна, нежелание-
то на пациентите да разберат какво означава „спешно състояние" и разкар-
ването на линейките за неспешни състояния затрудняват неимоверно рабо-
тата ни“, изтъкна Сунгарска. 

 



33  

ЗДРАВНИ ГРИЖИ, брой 8/2018 

      НЕ НА АГРЕСИЯТА НАД МЕДИЦИ! 

                 
                                     БР ОЙ 8           ГОДИНА 9                2018 г.                БАПЗ Г           
 

 

       

 

 
 
 
 

 



34  

ЗДРАВНИ ГРИЖИ, брой 8/2018 

      НЕ НА АГРЕСИЯТА НАД МЕДИЦИ! 

                 
                                     БР ОЙ 8           ГОДИНА 9                2018 г.                БАПЗ Г           
 

 

       

 

 
 
 
 

 



35  

ЗДРАВНИ ГРИЖИ, брой 8/2018 

  КЪРМЕНЕ 

                 
                                     БР ОЙ 8           ГОДИНА 9                2018 г.                БАПЗ Г            

 

 

 

 
По данни от последния доклад на Световната здрав-
на организация (СЗО) и УНИЦЕФ три от всеки пет 
новородени не се захранват с майчина кърма в пър-
вия час от живота си. Според експертите това може 
да крие големи опасности, тъй като именно кърмата 
е най-добрата защита за бебето, която го предпазва 
от инфекции и е естествен фактор за изграждането 
на имунитета му. 
 
За 26-ти път в над 120 страни от 1 до 7 август се про-
веде Световната седмица на кърменето. Тази година 
тя премина под мотото „Кърменето - основа на жи-
вот”. Инициативата за седмицата е на Световния 
алианс за кърмене (WABA) – глобална мрежа от лица 
и организации, занимаващи се със защитата, популя-
ризирането и подпомагането на кърменето в свето-
вен мащаб въз основа на Програмната декларация 
„Иноченти“, Глобалната стратегия на СЗО и УНИ-
ЦЕФ за храненето на кърмачетата и малките деца.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Логото представя триадата на кампанията на WBW-
SDG  - родители и тяхното отроче заедно в  защита, 
насърчаване и подкрепа на кърменето. Клоните, лис-
тата и кълновете представляват растеж и развитие. 
Линията, която формира триадата и завършва с лис-
та, е връзката между кърменето и храненето, отразя-
вайки сигурност и намаляване на бедността. 
 
България също отбеляза Световната седмица на кър-
менето с прояви, организирани от регионалните 
здравни инспекции (РЗИ), акушеро-гинекологични 
болници и неправителствени организации. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
            
                

 
СЗО и УНИЦЕФ алармират: 

ТРИ ОТ ПЕТ НОВОРОДЕНИ НЕ СЕ ЗАХРАНВАТ  
С МАЙЧИНА КЪРМА В ПЪРВИЯ ЧАС ОТ ЖИВОТА СИ 

 

 
 

Книжка за кърмене на недоносени бебета вече може 
да се изтегли онлайн. Тя е предназначена за всички 
майки, които имат нужда от информация за най-
добрата грижа за своето дете. Книжката е дело на 
фондация „Нашите недоносени деца" и Национална 
асоциация „Подкрепа за кърмене", информира 
Clinica.bg. 
 
Изданието е предоставено безвъзмездно и на 
неонатологичните отделения в болниците Първа 
МБАЛ и СБАЛДБ „Проф. Д-р Иван Митев" в гр. Со-
фия, както и УМБАЛ-Пловдив. Със съдействието на 
мобилния екип на фондация „За Нашите Деца" кър-
менето на недоносени бебета ежедневно се насърчава 
в тези лечебни заведения. „Храненето на недоносените 
деца е най-добре да става с майчина кърма, защото тя 
укрепва здравето им и подпомага правилното развитие. 
Кърмата на майката с недоносено бебе има различен със-
тав от този при доносеното бебе – особено богата на про-
теини, съдържа и липаза, ензим, който стимулира усвоя-
ването на мазнините", изтъкват от фондация "Нашите 
недоносени деца". 
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На 4 август в Цар Симеоновата градина в Пловдив акушерки от различни лечебни за-
ведения, които са и медицински консултанти по кърмене, направиха безплатни кон-
султации по кърмене и раздадоха брошури за правилно хранене и отглеждане на бебе-
то. Това съобщи за електронния бюлетин "Здравни грижи" Петя Запрянова - член на 
Националния съвет по качество на БАПЗГ, зам.- председател на АБА и акушерка в 
УМБАЛ "Св. Георги" - Пловдив.     
 
В срещата участваха председателят на Алианса на българските акушерки г-жа Пав-
лина Герина и Благовеста Костова - представител на АБА в Пазарджик. Дойдоха май-
ки от групата за бебеносене, които показаха начини за  поставяне и носене на слинг. 
Майките споделиха своя кърмачески опит и как са преодолели трудностите с кърме-
нето, благодарение на ценната помощ и съвети, които са получили от акушерки. 
 

   
            
                
 
 

АКУШЕРКИ СЕ СРЕЩНАХА С МАЙКИ  
В ЦАР СИМЕОНОВАТА ГРАДИНА В ПЛОВДИВ 
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Председателят на АБА Пав-
лина Герина (с бебето) и 
Благовеста Костова по време 
на срещата.      

 
 

Акушерката Некалова показа различни пози за кърме-
не с демонстрационна кукла.  

 
 

Акушерката Петя Запрянова разговаря с млада майка. 
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ВАРНЕНСКИ АКУШЕРКИ ОРГАНИЗИРАХА СЪБИТИЯ  
ПО ПОВОД СВЕТОВНАТА СЕДМИЦА НА КЪРМЕНЕТО 

 
 

По повод Световната седмица на кърменето акушерки от Варна се включиха активно в инициативите на Све-
товния алианс за кърмене (WABA), СЗО и УНИЦЕФ като част от изпълнението на мисията си за повече кърме-
ни бебета в България, съобщи за електронния бюлетин "Здравни грижи" председателят на Регионалната коле-
гия на БАПЗГ във Варна Райна Бояджиева. 
 
На 4 август в Медицински комплекс ,,Майчин дом” на сладки кърмачески приказки премина беседа на те-
ма ,,Да поговорим за кърменето” с лектор акушерка Ирена Корновска. На сладоледеното парти присъстваха 
много майки със своите кърмачета, най-голямото от които бе на двегодишна възраст. 
 
На 6 август в “СБАГАЛ Проф. д-р Димитър Стаматов Варна” се проведе лекция и семинар под наслов: 
,,Кърменето основа на живота”. Лектор бе акушерка Фаня Михалева, сертифициран консултант по кърмене, 
акушерка в неонатологично отделение на СБАГАЛ Варна. Присъстващите на семинара получиха информаци-
онни брошури посветени на техниките на кърменето, ползите и рисковете и много други познавателни мате-
риали.  
 
На 7 август акушерките от Звеното за самостоятелна акушерска грижа към ДКЦ ,,Чайка” - Варна организираха 
кръгла маса за бъдещи и настоящи майки, имаща за цел повишаване на информираността и насърчаване на 
кърменето. Целта на инициативата бе майките да бъдат добре информирани за ползите и предизвикателства-
та, свързани с кърменето и да им бъде оказвана помощ и подкрепа да преодоляват трудностите, с които се сре-
щат. Презентации представиха акушерка Инна Ненова – ръководител на Звено за самостоятелна акушерска 
грижа и Райна Бояджиева – семейна медицинска сестра (акушерка) и главна медицинска сестра на 
ДКЦ ,,Чайка”. 
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Председателят на РК на БАПЗГ Райна Бояджи-
ева задържа вниманието на присътващите бъде-
щи майки с полезни примери.      

 
 

Ръководителят на Звеното за самостоятел-
на акушерска грижа в ДКЦ “Чайка” Инна 
Ненова, която очаква бебе, направи интерес-
на презентация.  

 
 

Акушерката Фаня Михалева изнесе лекция 
за кърменето в СБАГАЛ “Проф. д-р Дими-
тър Стаматов—Варна”.      

 
 

Акушерката Ирена Корновска изнесе  
беседа за кърменето. 
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В Седмицата на кърменето студенти от първи курс в специалност "Акушерка" във Филиал Шумен 
на Медицински университет - Варна взеха участие в информационна кампания за подкрепа на 
кърменето. Кампанията се проведе в МБАЛ - Шумен АД, съвместно с Центъра за майчино и детско 
здраве. 
 
 

"Мисия на всяка акушерка е да подкрепи майката да кърми още от първия ден след раждането и до възможно 
най-дълъг период в растежа на детето", споделиха студентите. Те обясняваха на млади майки, че 
кърменето дава най-добрия старт в живота на бебетата и има дългосрочни ефекти както за 
здравето, интелектуалното развитие и благополучието на детето, така и за самите тях. Кърменето е 
оптималният начин за хранене на бебетата – здравословен, екологично чист, незамърсяващ 
околната среда. Кърмените деца получават оптимално хранене и защита срещу инфекции.  
 
Студентиге се позоваха на изследвания, според които кърмените бебетата са с коефициент на 
интелигентност средно с 2,6 пункта по-висок в сравнение с този на некърмените бебета - разликата 
в коефициента на интелигентност е по-голяма при по-продължително кърмене. 

   
            
                
 
 

СТУДЕНТИ ОТ ФИЛИАЛ ШУМЕН НА МУ - ВАРНА 
УЧАСТВАХА В ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ  

ЗА ПОДКРЕПА НА КЪРМЕНЕТО 
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Екипът на Първа САГБАЛ „Света Со-
фия“ отбеляза Световната седмица на 
кърменето с безплатни лекции за бъдещи 
и наскоро родили майки, съобщи за елек-
тронния бюлетин "Здравни грижи" 
главната акушерка на болницата Мая 
Бонева. Тя уточни, че на 1, 2, 3, 6 и 7 ав-
густ от 13:00 ч. в презентационната 
зала на болницата се е провело теорети-
ческо и практическо обучение, посветено 
на кърменето.  
 

Десетки жени са посетили лекциите и 
са поставили на лекторите важни за 
тях въпроси. 

   
            
                
 
 
 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКО И ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ ПО КЪРМЕНЕ 
В ПЪРВА САГБАЛ "СВ. СОФИЯ" 

 
 

УЧИЛИЩЕ ЗА РОДИТЕЛИ 
 
Всеки петък от 11:00 ч. в Първа САГБАЛ 
„Света София“ се провежда училище за 
родители. Това е една възможност бъде-
щите майки и татковци да получат цен-
на теоретична и практическа информа-
ция за бременността, раждането, кърме-
нето, отглеждането на бебето и създава-
нето на емоционална връзка с него. Лек-
циите се водят от акушерки, рехабилита-
тор и психолог от здравното заведение. 
Занятията са отворени за дискусии, в ко-
ито всеки може да зададе въпрос, както и 
да сподели своя опит и очаквания. 
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С филма „Кърменето – основа на живота“и събеседване за ползите от природното хранене 
на 1 август 2018 г. Регионалната здравна инспекция в Пазарджик и Комплексът за социал-
ни услуги за деца и семейства в града откриха Световната седмица на кърменето 2018 г., 
информира Telemedia.bg.  
 
Млади майки, бебенца, деца, бъдещи майки, акушерки от МБАЛ Пазарджик, сертифици-
ран преподавател по йога за бременни и деца, здравни експерти и социални работници се 
събраха в залата на Комплекса за социални услуги, за да разговарят по изключително 
важната тема, касаеща здравето на новородените и техните майки. Обменени бяха 
практики и ценен личен опит, а поставените въпроси получиха компетентни отговори. 
 

   
            
                
 
 
 
 
 

В ПАЗАРДЖИК ПРОЖЕКТИРАХА ФИЛМ ЗА КЪРМЕНЕТО 
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Световната седмица на кърменето беше отбелязана и в Акушеро-гинекологичната клиника 
на УМБАЛ "Д-р Георги Странски" - гр. Плевен. Акушерките Стела Симеонова и Малина 
Виткова са консултирали през цялата седмица родилки и бъдещи майки. На някои от 
срещите са присъствали и бащи, които с голям интерес са попивали съветите на акушерките. 
Това съобщи за електронния бюлетин "Здравни грижи" Наташка Андреева, старша 
операционна акушерка в УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ и асистент в Катедра "Акушерски 
грижи" на Медицински университет - Плевен. 
 
По време на консултациите акушерките са представили различните техники на кърмене; не-
обходимите грижи, които кърмачката трябва да полага за гърдите си; възможностите за полз-
ване на помощни средства при затруднено кърмене и др.  

   
            
                
 
 
 

КОНСУЛТАЦИИ ЗА КЪРМЕНЕТО СЕ ПРОВЕДОХА 
В УМБАЛ "Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ" - ГР. ПЛЕВЕН 
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Представяме Ви с няколко думи  
отделните курсове: 

  
Курсът "Разпознаване симптомите на насилие" 
с преподавател Пепа Василева (експерт в МЗ) е в две 
части -  първата част носи 10 кредитни точки, а вто-
рата - 12.  Двата курса дават знания за дефинициите 
на насилието; неговото въздействие и разпознаване; 
правната рамка, свързана с насилието; факторите, 
определящи риска при децата; държавните органи 
за закрила на детето, критерии за дете в риск и про-
цедури за действие при наличие на такъв риск.    
 

Курсът "Наставничество в сестринството" с пре-
подавател проф. Соня Тончева, д.оз.н. (ФОЗ, МУ- 
Варна, Филиал Шумен) носи 13 кредитни точки. Той 
запознава със същността и формите на 
наставничеството; същността и компонентите на 
професионалното обучение; критериите за подбор 
на наставници изискванията към задълженията на 
наставника, неговата роля при формиране на 
практимческите умения и навици у обучаваните,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

характеристиките на общуването наставник - 
обучаван; златните правила, които носят успех на 
наставника.   
 

Курсът "Дигитални технологии в образната 
диагностика" носи 8 кредитни точки.  Лекторът 
Невенка Бонинска (старши рентгенов лаборант във 
ВМА и преподавател в Медицински колеж 
"Йорданка Филаретова" - София) представя 
актуална информация за новите технологии в 
образната диагностика и дигиталната обработка на 
образите, които са придружени със специални 
презентации. 
 

Курсът "Промоция на здраве. Здравно 
оразование" с преподавател проф. Силвия 
Младенова, дп ( ФОЗ, МУ - София) проследява 
историческото развитие на идеята за здравословен 
начин на живот, съвременната стратегия за 
здравословен начин на живот, здравното 
образование и здравното възпитание в семейството 
и училището, външните и поведенческите 
рисковите фактори за здравето.  

 ОТГОВАРЯМЕ НА ВАШИТЕ ВЪПРОСИ 
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  БРОЙ 12               ГОДИНА  7                2016  г.               БАПЗ Г           

 

 

     
 

 
                                      Какви курсове за дистанционно обучение предлага БАПЗГ? 

 
 

В момента БАПЗГ предлага 11 курса за дистанционно обучение, в които могат да се включат 
всички желаещи професионалисти по здравни грижи от цялата страна. Онлайн платформата за 
дистанционно обучение се намира в сайта на БАПЗГ раздел "Дистанционно обучение" (http://
learning.nursing-bg.com). Учейки чрез нея, медицинските специалисти пестят време и средства 
за надграждане на своите знания, без да е необходимo да отсъстват от работа или от вкъщи.  
 

Записването за курс става от първо до десето число на месеца, а стартът на обучението се дава 
на 15-о число всеки месец. Всеки курс завършва с решаване на изпитен тест. При успешно 
представяне съответният курс носи определен брой кредитни точки по Единната кредитна 
система на БАПЗГ.   
 

Записването за избран курс става чрез платформата за дистанционно обучение. Курсистът 
трябва да влезе в секция "Регистрация". Учебният материал може да се усвоява в удобно за 
курсиста време в рамките на 15 календарни дни. Тестът за проверка на знанията също може да се 
реши в избрано време в рамките на обучителния период.  
 

Удостоверенията за преминато обучение могат да бъдат изтеглени през приложението за 
проверка на членски статус, което се намира на адрес:  http://info.nursing-bg.com. При затрудне-
ния по време на работа със системата потребителят може да използва "Ръководство на потреби-
теля" или да се свърже с курсовия администратор на съответния курс.  
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Курсът "Конфликти в здравеопазването" с пре-
подавател проф. Иванка Стамболова, дм (ФОЗ, МУ - 
София) носи 14 кредитни точки. Той запознава със 
същността на конфликтите и как те могат да бъдат 
управлявани ефективно, включва тема за ролята на 
лидера при конфликт, начините и стратегиите за 
справяне с конфликти.   
 
Проф. Стамболова води и втори курс за дистанци-
онно обучение на тема "Управление на човеш-
ките ресурси в здравните грижи", който носи 
17 кредитни точки и  включва общо 6 теми: 
"Основни функции по управление на човешките 
ресурси в организацията", "Набиране на персонал",  
"Назначаване на работа", "Интегриране на човешки-
те ресурси", "Мотивация на персонала" и "Контрол и 
оценка на персонала".  
 
Курсът "Оценка на качеството на здравните 
услуги - подходи, методи и техники" се води от 
проф. Галина Чанева, дм (ФОЗ, МУ - София). Той 
дава познания за определенията и концепциите за 
качество в здравеопазването,  политиката за 
осигуряване на качествени здравни услуги, ролята 
на контролната функция и сестринската 
документация. При успешно представяне на теста 
курсистът получава 14 кредитни точки. 
 
Курсът "Организиране и управление на про-
цеса на здравно възпитание в ранна детска 
възраст" носи 16 кредитни точки. Лектори са доц. 
Евгения Димитрова, дм и ас. Гергана Маркова от 
Медицински университет - Плевен. Те  представят 6 
теми, сред които същност и значение на промоцията 
на здраве, исторически преглед на здравното възпи-
тание и неговата реализация в наши дни.   
 
Курсът "Сестрински грижи при трансмисивни 
(вектор-преносими) инфекции" се води от 
проф. Иванка Стамболова, дм (ФОЗ, МУ - София) и 
носи 15 кредитни точки.  Курсът се състои от 10 
теми, които включват обща информация за 
сестринските грижи при трансмисивни инфекции и 
конкретна информация за различните болести - 
Марсилска болест, Ку-треска, Кримска-Конго 
хеморагична треска, Лаймска болест, Чума, Денга, 
Ебола, както и познания за отстраняване на кърлеж 
и как се прави план за сестрински грижи при 
Марскилска болест, Ку- треска и Лаймска болест.   
 

 
 

Най-новият курс е "Профилактика на рака на 
маточната шийка - роля на акушерката" и но-
си 16 кредитни точки. Той се води от Боряна Симео-
нова, дм. Курсът съдържа 8 теми, свързани с епиде-
миологията на рака на маточната шийка; патоана-
томията на цервикалния карцином и неговия при-
чинител; рисковите фактори за рак на маточната 
шийка; първична, вторична и третична профилак-
тика; онкологичен скрининг на маточната шийка; 
нови стандарти за скрининг и ползата от въвежда-
нето на масова скринингова програма.  
 
 

Повече информация за курсовете  
можете да прочетете на сайта на БАПЗГ  

www.nursing-bg.com  
раздели „Продължаващо обучение“  

и "Дистанционно обучение" 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ОТГОВАРЯМЕ НА ВАШИТЕ ВЪПРОСИ 

                 
                                     БР ОЙ 8           ГОДИНА 9                2018 г.                БАПЗ Г            
 
  БРОЙ 12               ГОДИНА  7                2016  г.               БАПЗ Г           
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Первин Шефкет, 
Студентка от II курс в специалност "Медицинска сестра"  

във Филиал Шумен на МУ-Варна: 

МЯСТО ЗА ГРЕШКИ В ПРОФЕСИЯТА НЯМА 

 
 
 

Име: Первин Сафет Шефкет 
 

Възраст: 21 г. 
 

Образование: Средно 
 

Месторабота и стаж: Студентка от II 

курс в специалност „Медицинска сестра” във 
Филиал Шумен на Медицински университет 
"Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна 
 

Чужди езици: Турски 
 

Хобита: През свободното си време обичам да 
излизам с приятели и да се срещам със значи-
ми за мен хора 
 

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 Первин Шефкет: 
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За доста мои връстници може да бъде 
„предизвикателство“ да работят в България, но 
за мен - НЕ Е! Имам доста роднини в чужбина, 
в държави като Франция, Германия и Белгия, 
но всички те споделят, че като нашата родина 
няма. При избора на професия трябва да оце-
ним плюсовете и минусите преди да отдадем 
живота си на нея. Когато сме взели своето реше-
ние и сме направили своя избор, не трябва да се 
отказваме лесно, а да се борим до край!  
 
В началото на 12-ти клас бях много объркана и 
не знаех накъде да поема… Пред мен стоеше 
момичето, което ме мотивира да се запиша на 
уроци по биология, за да се подготвя за канди-
датстудентския изпит в Медицинския универ-
ситет във Варна. В деня на изпита бях много 
притеснена и очаквах с нетърпение да обявят 
класиранията… Но не бях приета. Въпреки 
всичко не се отказах, продължих да ходя на 
уроци, за да мога да кандидатствам следващата 
година и в същото време работех. Не спирах да 
мисля за следващия приемен изпит, защото то-
ва беше всичко, което исках! Исках да съм меди-
цинска сестра! Явих се отново и този път бях 
приета още при първото класиране във Филиал 
Шумен на МУ-Варна. Бях много щастлива, че 
успях! 
 
Някога вместо "медицински" наричали сестри-
те "милосърдни". Заради задължението да оказ-
ват помощ на хора в беда, заради съпреживява-
нето с болните, заради неминуемите емоции и 
желанието да помагат, заради "сърцето", което 
влагат всекидневно, изпълнявайки задължения-
та си. Това е една от най-важните характеристи-
ки на професията и в наши дни - съпричаст-
ността и грижата за болния. Отговорностите на 
медицинската сестра не са малки. От нея зависи 
провеждането на целия лечебен процес. Тя ми-
нава визитация заедно с лекаря, извежда визи-
тация, изписва лекарства, прилага назначената 
терапия, отчита и наблюдава основните и до-
пълнителните жизнени показатели по назначе-
ние на лекаря. Медицинската сестра не е прос-
то изпълнител. От информацията, която дава  
 
 

 
 

на лекаря от тези наблюдения, зависи развитие-
то на лечебния процес. Място за грешки в тази 
професия няма! Трябва винаги да си точен в 
наблюденията си. Разбира се, нужна е и добра 
професионална подготовка! 
 
В тази професия предизвикателствата нямат 
край. Възнаграждението на медицинските сест-
ри в страната е обидно ниско за отговорността 
на професията. Агресията над медиците расте 
всеки ден и това е много плашещо. Но нищо не 
може да замени удовлетворението, което полу-
чаваш от радостта в очите на близките и усмив-
ката, озарила лицето на оздравелия пациент. 
 
Аз вече като студентка II курс в специалност 
„Медицинска сестра“ избирам да остана тук, в 
България след като завърша образованието си и 
смятам, че съм направила правилния избор! 
Вярвам, че всеки един от нас трябва да даде 
най-доброто от себе си, за да стане страната ни 
по-добро място за живот. Да избягаме в чужби-
на не е решение на проблемите ни. Искрено се 
надявам да се подобрят условията за работа и 
живот в страната! 
 
 

Публикувано в Clinica.bg на 22.04.2018 г. 
 

 

   

   НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ 
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Елис Галиб, 
Студентка във Филиал Шумен на МУ-Варна: 

 

ЛЕСНО Е ДА ИЗБЯГАШ В ЧУЖБИНА,  
ПО-ТРУДНО Е ДА ОСТАНЕШ И ДА СЕ БОРИШ 

 
 
 

Име: Елис Гюнал Галиб 
 
Възраст: 20 г. 
 
Образование: Студентка във Филиал Шумен 
на Медицински университет "Проф. д-р Парас-
кев Стоянов"- Варна 
 
Хоби: Да чете книги 
 
Девиз: "Само този, който опитва абсурдното, 
е в състояние да постигне невъзможното!" 

 

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 Елис Галиб: 
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Съвсем естествено е всеки да обича родината 
си. България е малка страна, но с много богата 
история. България е моята родина, тук е моят 
дом, моето семейство, моите близки и прияте-
ли. Да работя в България е  предизвикателство, 
но от друга страна  и ярък пример за отговор-
ност, че ще бъда една от тези, които ще вложат 
частица от себе си за развитието на родината 
си. Мисля, че в много случаи образованието по-
мага да се намери добра работа с високо запла-
щане в България, а вариантът да успея в чужби-
на съвсем не е чак толкова сигурен. 
 
Работата в чужбина също има своите предимст-
ва и недостатъци. От една страна, животът в 
чужбина обогатява личността и дава възмож-
ност на хората да се върнат с много натрупан 
опит и с нови сили, пълноценно да изградят 
бъдеще за себе си, за близките си и за България. 
Ако работя в чужбина може би ще имам въз-
можност за реализация и развитие, повече са-
мочувствие и увереност, но за сметка на това ще 
съм далече от дома и роднините си. Това, че ще 
съм далече от близки и приятели, за мен е ос-
новният недостатък на живота в чужбина.  
 
Аз искам да остана в България, защото се надя-
вам и вярвам, че с всяка следваща година ще 
има все по-голяма възможност за реализация на 
младите хора в България. От друга страна - жи-
вотът и бъдещето ни са в нашите ръце. Имаме 
контрол над себе си, над развитието си, над 
постиженията и личното си щастие. Човек мо-
же да си осигури отлични условия на живот 
навсякъде по света, давайки най-доброто от се-
бе си. А това, което постигаме за себе си и за об-
ществото предопределя бъдещето на страната, 
в която живеем.  
 
От друга страна, да работя в родината си има и 
много предимства. Най-голямото предимство е 
родният език. Общуването между хората е по-
свободно. Особено голямо предимство е лесно-
то създаване на контакти. Ако работя в чужби-
на, трябва да владея чужд език. 
 
 

 
 
 

Да работя в България е наистина предизвика-
телство, но аз искам да имам кариера в Бълга-
рия, защото искам да помогна за бъдещето на 
България. Искам да помогна за подобряването 
на стандарта на хората и за тяхното бъдещо 
развитие. Аз вярвам, че в България също има 
неограничени възможности в определени сфе-
ри, че всичко зависи от хората, а не от дър-
жавата. Аз смятам, че ако човек е достатъчно 
борбен и амбициозен, може да успее да се реа-
лизира в България. Бъдещето на България зави-
си от нас – хората, които живеем и работим тук. 
Ние трябва да бъдем част от това усилие да по-
могнем на България  заедно да изградим общес-
тво, с което да се гордеем. Аз искам кариера в 
България, защото е предизвикателство да успе-
ем у дома. Мисля, че е много лесно да избягаш в 
чужбина, а по-трудно е да останеш и да се бо-
риш. 
  

       Публикувано в Clinica.bg на 21.04.2018 г. 
 

   

   НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ 
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Елиф Галиб, 
Студентка от II курс в специалност "Медицинска сестра"  

във Филиал Шумен на МУ-Варна: 
 

ОСТАВАЙКИ В БЪЛГАРИЯ НИЕ ПОКАЗВАМЕ ЗАГРИЖЕНОСТ  
ЗА БЪДЕЩИТЕ ПОКОЛЕНИЯ 

 
 

 
Име: Елиф Гюнал Галиб 
 
Възраст: 20 години 
 
Образование: Студентка от II курс в специал-
ност: „Медицинска сестра” във Филиал Шумен 
на Медицински университет „Проф. д-р Парас-
кев Стоянов” - Варна 
 
Хобита: Да чете книги 
 
Девиз: "Понякога най-малката стъпка в пра-
вилната посока може да се окаже най-голямата 
стъпка в живота ти" 
 

 

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 Елиф Галиб:  
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Да работя в България може да е предизвикател-
ство? За мен да работя в България не е предиз-
викателство. Но дори и да е предизвикателство 
тук също има много възможности, за да успея 
да се реализирам. 
 
Основната причина, за да остана в България е, 
че това е моята родина, тук е моят дом, моето 
семейство, моите близки и приятели. България 
е страната, в която съм родена, израснала и в 
която уча. Ще ми липсват подкрепата на близ-
ките ми и домашния уют. От друга страна в мо-
мента много хора заминават за чужбина, пора-
ди липсата или недостиг на пари. Но аз смятам, 
че ако работя в чужбина винаги ще се чувствам 
като чужденец. Винаги ще има езикова барие-
ра, за да успея трябва да се трудя в пъти повече, 
а ако работя в България – моята родина, ще се 
чувствам като у дома си. Може би ако работя в 
чужбина ще натрупам повече опит, ще имам 
възможност пълноценно да изградя бъдеще за 
себе си, за близките си и за България.  Обичам 
страната си и никога няма да се откажа от нея и 
моите близки, роднини и приятели. Защото 
знам, че в чужбина няма да я има тази топлина 
и обич на много важни за мен хора. Мисля, че 
ако напусна родината си, мястото, където вина-
ги ще бъда обичана и ако тръгна към непозна-
тото, където съм чужда – винаги ще си остана 
такава. 
 
В момента съм студентка от втори курс в специ-
алност „Медицинска сестра“ във Филиал Шу-
мен на Медицински университет „Проф. д-р 
Параскев Стоянов” - Варна. Избрах тази профе-
сия, защото обичам и искам да помагам на хо-
рата, които имат нужда от помощ и като благо-
дарност да виждам усмивки по техните лица и 
щастие в очите им. Мисълта, че мога да направя 
болката по-поносима, че с една усмивка, малко 
внимание и загриженост, с една блага дума, мо-
га да даря спокойствие и щастие на друг човек, 
ми дава сили, вдъхновение, стимул да бъда още 
по-добра като професионалист и като човек. Аз 
вярвам, че мога да се докажа успешно в профе-
сията си. Чрез нея мога да покажа знанията и 
уменията си като професионалист.  

 
Искам да остана да работя в България след като 
завърша образованието си. Вярвам, че всеки 
един от нас трябва да даде всичко от себе си, за 
да стане страната ни по-добро място за живот. 
 
Смятам, че най-лесно е да си тръгнем и да да-
дем труда и знанията си на друга държава. Спо-
ред мен да напуснеш родината си е бягство от 
отговорност към собствената ти страна. Оста-
вайки в България ние показваме загриженост за 
бъдещите поколения.              
  
 

       Публикувано в Clinica.bg на 24.04.2018 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

   НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ 
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Марияна Петрова, 
Студентка от II курс в специалност "Медицинска сестра" 

във Филиал Шумен на МУ-Варна: 
 

МОЕТО ПРИЗВАНИЕ Е ДА ПОМАГАМ НА БОЛНИТЕ 

 

 
Име: Марияна Петрова Петрова 
 
Възраст: 25 г. 
 
Образование: Студентка  от II курс в специал-
ност "Медицинска сестра" във Филиал Шумен 
на Медицински университет "Проф. д-р Парас-
кев Стоянов"- Варна  
 
Хоби: Рисуване 
 
Девиз: "Аз вярвам!" 
 

 

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 Марияна Петрова: 
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България е моята родина. Тук съм се родила и 
израснала. В момента съм студентка във 
Филиал Шумен към Медицински Университет 
Варна. Преди 9 години поради инцидент имах 
здравословен проблем, застрашаващ живота ми. 
Възстановяването ми продължи няколко месе-
ца. След престоя ми в Ортопедично отделение 
на МБАЛ Шумен, където грижите на лекарите 
и медицинските сестри бяха всеотдайни, в мен 
се роди желанието да се отдам на тази профе-
сия. Медицинските сестри облекчаваха болките 
ми и помогнаха да преодолея трудностите. Бла-
годарността за положените грижи се превърна 
в желание и аз да помагам по същия начин. Раз-
брах, че това е моето призвание. 
 
Тази професия е благородна и изпълнена с въл-
нуващи моменти. Все още учейки аз съм наясно 
за отговорността към пациентите. Всеки ден 
съм изпълнена с гордост, че ще се посветя на 
тази професия, че ще бъда полезна на хората, 
че ще ги обгрижвам по време на тяхното лече-
ние. Медицинската сестра не само лекува физи-
чески пациентите си, тя е и техният духовен 
лечител, тя подкрепя и окуражава болните, тя 
работи за душевното им равновесие. От нея се 
изисква да е ведра, усмихната, дружелюбна. Ко-
гато болният се нуждае от топли чувства в мо-
мент на отчаяние, медицинската сестра е тази, 
която ще го подкрепя и зареди с увереност и 
вяра, че скоро ще се излекува. 
 
Аз обичам професията си на медицинска сест-
ра и ще се посветя на нея докрай. Знам, че мно-
го млади хора поемат своя професионален път 
извън България, търсейки своето щастие. Да, 
всеки има право на избор. Аз смятам, че моят 
професионален път ще е тук в България. Дали в 
моя град Шумен или в някое малко селце – хо-
рата имат нужда от мен и от толкова млади хо-
ра като мен. Защото "камъкът си тежи на място-
то", както казват мъдреците.  
 
Много радост и вълнения изпитвах, когато из-
мервах кръвното налягане в пенсионерските 
клубове. Аз виждах доволните лица на нашите 
баби и дядовци, невинните очи на децата в яс- 

 
лите ме зареждаха дни наред с енергия и плам. 
Особено вълнение имах при поставянето на 
първата си инжекция на пациент. За мен е ясно, 
че ще срещам много трудности в работния си 
ден, но аз не се плаша от тях. Ще се боря, ще 
работя упорито, ще се грижа за болните с лю-
бов. Знам, че всеки ден за мен ще е различен, 
изпълнен с предизвикателства и горещо се на-
дявам, че много млади хора като мен ще оста-
нат тук в България, за да работят за здравето на 
хората.  
 
Благодаря на моите родители, които ме насър-
чиха да се посветя на тази професия! 
 

Публикувано в Clinica.bg на 25.04.2018 г. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

   НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ 
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   НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ 

 

 

 

 
Валентина Христова, 

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

 

ДА СИ МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ОЗНАЧАВА  
ДА БЪДЕШ ЧОВЕК 

 
 

 
Име: Валентина Стилиянова Христова 
 
Възраст : 20 г. 
 
Образование : Студентка от II курс в спе-
циалност  "Медицинска сестра"във Филиал 
Шумен на Медицински университет "Проф. 
д-р Параскев Стоянов" - Варна 
 
 Хоби : Разходки, пътувания  
 
Девиз : "Животът е като огледало, ако му се 
усмихнеш - той ще ти отвърне със същото" 

 

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 Валентина Христова: 
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Предизвикателството да работя в България… 
Дали наистина е предизвикателство? За мен не 
е! Това е чест и привилегия, защото това е моята 
родина, тук съм израснала и тук е моето 
семейство. Аз съм щастлива, че ще остана в 
България, защото имам възможност да се 
образовам и да помагам на хората, въпреки  
ниското заплащане и трудностите в 
медицинската професия. 
 
Предимствата да работиш в чужбина могат да 
бъдат в повечето шансове за реализация. При-
ятно е, по-лесно успяваш, защото повечето уни-
верситети финансират твоето образование и 
самата държава ти помага да се издигаш повече 
и повече, трудът е по-добре заплатен. Ако мла-
дите хора обаче напуснат родината си, за да 
работят в чужбина, какво е бъдещето на нашата 
държава?!  
 
Аз вярвам, че България ще върви към по-добро, 
ако младите хора се развиват и работят у нас. 
На тези, които мислят, че в България няма бъ-
деще, бих казала да пробват преди да се отка-
жат от страната си. Аз не смятам, че е предизви-
кателство да работя в България, за мен има ху-
баво бъдеще  за младите хора. За тази цел човек 
трябва да има добро образование и да намери 
професията, която го удовлетворява и с която 
се чувства полезен.  
 
Чрез моето образование като медицинска сест-
ра бих била много щастлива да помагам на хо-
рата. Тази професия е голямо предизвикателст-
во за мен, защото е много отговорна и който я 
практикува трябва да бъде опора на хората, ко-
ито имат нужда от медицинска помощ.  
 
Някога като дете мечтаех за много неща. Първо 
исках да бъда учител, аниматор и т.н. С 
годините всичко около мен се променяше 
заедно с моите мечти. През годините  реших, че 
моето желание е да помагам и да бъда полезна 
на хората,  моята цел е да стана медицинска 
сестра. Избрах тази професия, защото има 
приложение на много места и възможност за  
 
 

 
 

реализация. Тя изисква борбеност, отдаденост, 
безкористност, съчувствие,  грижа, но на първо  
място да бъдеш Човек! 
 
Родината е там където си роден, където са най-
близките ти и любими хора. Моята родина е 
България. Тук е моят роден дом и мястото къде-
то бих искала да се развивам, да уча, да работя в 
бъдеще. Надявам се всички да мислят така, за-
щото Родината се обича не затова, че е велика, а 
затова, че е твоя! 
 
 

Публикувано в Clinica.bg на 27.04.2018 г. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

   НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ 
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ФУТБОЛНАТА ЛЕГЕНДА ХРИСТО БОНЕВ 
ДАРИ 200 КАШОНА С ЛАКОМСТВА ЗА  

МАЛКИТЕ ПАЦИЕНТИ НА УМБАЛ "СВ. ГЕОРГИ"  
 

 ДОБРИ ДЕЛА 

                 
                                     БР ОЙ 8           ГОДИНА 9                2018 г.                БАПЗ Г            
 
  БРОЙ 12               ГОДИНА  7                2016  г.               БАПЗ Г           

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Дарението бе разпределено между пациентите на 8 клиники: 
 

 Клиника по педиатрия и генетични заболявания 
 Клиника по детска хирургия 
 Клиника по кардиохирургия 
 Втора клиника по хирургия 
 Клиника по изгаряния 
 Клиника по пластично-възстановителна и естетична хирургия за деца 
 Клиника по лицево-челюстна хирургия 
 Клиника по ушно-носно-гърлени болести и Клиника по очни болести 

 
Предишното дарение на Христо Бонев бе през юли и включваше 100 кашона с пакетирани 
сладки и солени закуски, разпределени между 4 клинични звена на болницата. По-рано 
през годината по повод 1 юни още 100 кашона с лакомства бяха раздадени на  всички мал-
ки пациенти. По повод националния празник  на България Христо Бонев дари 77 кашона 
с опаковани лакомства, а за Цветница – 60 кашона. 
 

По своя дългогодишна традиция Бонев многократно през годината изненадва пациентите 
на УМБАЛ „Свети Георги“ - Пловдив. Работещите в болницата и пациентите изказват 
сърдечната си благодарност за тези безкористни жестове. 

 
 

 
Пето поредно дарение за година-
та, включващо 200 кашона паке-
тирани лакомства, за 9 клини-
ки на УМБАЛ „Свети Георги“ - 
Пловдив направи  Христо Бонев 
- легендарен футболист на 
"Локомотив" - Пловдив и бивш 
треньор на Националния отбор 
по футбол (1996 - 1998 г.) 
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95-ГОДИШНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ОТ ТРИЕСТ 
ДАРИ ВСИЧКИТЕ СИ СПЕСТЯВАНИЯ НА БОЛНИЦАТА, 

В КОЯТО Е РАБОТИЛА ПРЕЗ ЦЕЛИЯ СИ ЖИВОТ 

 ДОБРИ ДЕЛА 

                 
                                     БР ОЙ 8           ГОДИНА 9                2018 г.                БАПЗ Г            
 
  БРОЙ 12               ГОДИНА  7                2016  г.               БАПЗ Г           

 

 

 
 

Болницата Маджоре в италианския град Триест получи сумата от 600 000 евро като даре-
ние от медицинската сестра Мария Болоня, работила през целия си живот в нея, съобщи 
Redmedia.bg, позовавайки се на италиански медии.  
 
Мария починала в края на 2017 г. на 95-годишна възраст и оставила завещание, по сила-
та на което болницата получава всичките й спестявания. Медицинската сестра рано ос-
танала вдовица. След смъртта на сина си, който страдал от тежка болест и бил единстве-
ният й близък, тя решила да остави наследство в болницата, където е работила дълги 
години. Няколко месеца след смъртта й процедурата била административно приключе-
на и болницата Маджоре приела сумата. 
 
От ръководството на болницата са съобщили, че благодарение на тези средства ще бъ-
дат реализирани всички дейности за ремонт и обновление, включени в тригодишния 
план 2018-2020 г. за поддръжката на лечебното заведение. Ще бъде реновирано отделе-
нието по имунохематология и трансфузиология, ще бъде оборудван изцяло нов център 
по химиотерапия и ще бъдат обзаведени нова съблекалня, столова и административен 
сектор.        
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7100 ДУШИ В ГЪРЦИЯ СЕ НУЖДАЯТ  
ОТ ПОДКРЕПА ЗАРАДИ ПОЖАРИТЕ 

 

 

 
 
 

БЧК СТАРТИРА БЛАГОТВОРИТЕЛНА КАМПАНИЯ  
"ЗАЕДНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ" 

 
 

За 14-ти път Българският Червен кръст стартира на-
ционална благотворителна кампания за подпомага-
не на деца, пострадали при катастрофи, съобщиха от 
пресцентъра на БЧК. Инициативата е под надслов 
„Заедно можем повече" Целта е да се заостри  общес-
твеното внимание към проблема с пътния травмати-
зъм и да се наберат финансови средства, с които да 
се помогне за лечението и възстановяването на деца, 
жертви на войната по пътищата.  
 

Желаещите да дарят средства могат да го направят 
от 20 август до 20 септември 2018 г. със SMS съобще-
ние на стойност 1 лев на  кратък номер 1255.  
 

От 2005 г. досега Националният дарителски фонд за 
подпомагане на деца, пострадали при пътнотранс-
портни произшествия към БЧК е предоставил фи-
нансова помощ за семействата на 664 деца на обща 
стойност близо 400 хил. лева.  Фондът работи актив-
но и за превенция на пътния травматизъм и опазване 
на живота и здравето на българските деца. С обеди-
нените усилия на партньори се организират уроци 
по пътна безопасност и първа помощ, викторини за 
правилата на пътното движение, състезания за майс-
торско управление на велосипед и др. 
 

   

   НАПРАВИ ДОБРО 

 

 

 
 

Българският Червен кръст обяви на сайта си 
спешния призив за помощ на пострадалото насе-
ление от пожарите в Гърция, отправен от Меж-
дународната федерация на Червения кръст и 
Червения полумесец. Целта е да се  наберат 2 
млн. швейцарски франка, които ще дадат въз-
можност да се подпомогне Гръцкия Червен 
кръст при предоставянето на помощ и подкрепа 
на около 7 100 души (2 367 домакинства) в 
продължение на 9 месеца.  
 
Фокусът на дейностите по подпомагане е върху 
следните области: здравеопазване; прехрана и 
основни потребности; защита и намаляване на 
риска от бедствия. 
 

Началната дата на дарителската кампания е 31 
юли 2018 г., а крайната - 30 април 2019 г. Желае-
щите да помогнат могат да напишат електронно 
писмо до Ангелика Фанаки от Гръцкия Червен 
кръст на следния адрес:  
angelica.fanaki@redcross.gr  
 

 

На 23 юли 2018 Г. в Източна Атика в Гърция имаше ня-
колко мащабни пожара. При 40-градусова жега ситуация-
та бе усложнена от силен вятър - до 12 бала по скалата 
на Бофор, заради което пожарникарите успяха да се спра-
вят с огъня и ситуацията излезе от контрол.  
 
Стотици хора избягаха към морето, за да се спасят от 
стихията. Над 700 души бяха спасени от бреговата охра-
на, кораби и рибарски лодки. 1000 къщи и 300 автомобила 
бяха опожарени. В огнения ад загинаха 100 души, а близо 
190 души получиха изгаряния и травми.  
 

 
 

Дарителска сметка за възстановяване на бюст-
паметника на един от най-големите дарители на 
Българския Червен кръст Отто Биелигк, свързан до 
голяма степен с развитието на Болница „Червен 
кръст“, прераснала в УМБАЛСМ „Пирогов“:    
  
ДАРИТЕЛСКА СМЕТКА /В ЛЕВА/ 
ЗА БЮСТ ПАМЕТНИК НА ОТО БИЕЛИГК 
В УМБАЛСМ „Н.И.ПИРОГОВ“ 
БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ 
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД 
BG37UNCR70001523100000 
UNCRBGSF 
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        Административни мерки 
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БАПЗГ и европейските организации на аку-
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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 
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при осигурени консултации от екип за риско-
во акушерство в съответното лечебно заведе-
ние.  
 

 

 
Българската асоциация на професионалистите 
по здравни грижи (БАПЗГ) подкрепи нападна-
тата д-р Мариана Москова от Отделението по 
педиатрия на МБАЛ - Добрич с писмо до изпъл-
нителния директор на болницата д-р Светозар 
Байчев и председателят на УС на БЛС д-р Иван 
Маджаров. 
 
„БАПЗГ изразява своята подкрепа и съпричастност 
към д-р Мариана Москова от Отделението по педи-
атрия на МБАЛ - Добрич, която е била подложена 
на заплахи и грубо отношение от бащата на малка 
пациентка по време на дежурството ѝ на 5 август 
2018 г. За щастие благодарение на бързата реакция 
на млад мъж, медицинския екип и съдействието на 
полицията е предотвратена възможността на агре-
сора да се саморазправи с лекарката, но е успял да 
нанесе материални щети в отделението“, пише в 
писмото, подписано от председателя на асоциа-
цията Милка Василева.  
 
„Това е поредният случай на проявена агресия от 
близък на пациент към медицинско лице. Подобно 
поведение е абсолютно недопустимо, както според 
човешките норми, така и според нормите на българ-
ското законодателство. Подобни посегателства во-
дят до тежки морални, физически и психически 
травми. Българските медици са положили и продъл-
жават да полагат много усилия, за да бъдат отлич-
ни професионалисти и да служат със знание и любов 
на своите пациенти. Не бива да допускаме да се 
превръщат в боксови круши на хора, които изливат 
по първичен начин недоволството си, без да мислят 
за последствията“, се казва още в писмото. 
 
От БАПЗГ са убедени, че само общите усилия на 
съсловните и пациентските организации, отго-
ворните институции и цялото общество могат  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

да ограничат и премахнат проявите на агресия 
срещу медици, докато те изпълняват своя чо-
вешки и професионален дълг. „Нужно е общес-
твото да знае повече за труда на лекарите и спе-
циалистите по здравни грижи, които заслужа-
ват не само уважение, но и обществено призна-
ние. БАПЗГ призовава всички за повече човеч-
ност, толерантност и бдителност!“, завършва 
писмото. 
  

Публикувано на 09.08.2018 г. 
 
 
 

  МЕДИИТЕ ЗА НАС 

                 
                                     БР ОЙ 8           ГОДИНА 9                2018 г.                БАПЗ Г            
 

 

 

 
 
 
 

          
                  Българският здравен портал Zdrave.net: 

БАПЗГ ПОДКРЕПИ  
НАПАДНАТА ЛЕКАРКА ОТ МБАЛ - ДОБРИЧ 

 

Д-р Мариана Москова от Отделението по пе-
диатрия на МБАЛ - Добрич 
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Българската асоциация на професионалистите по 
здравни грижи (БАПЗГ) призова за спешни законови 
промени, които да гарантират безпрепятствен дос-
тъп до здравни грижи в извънболничната помощ 
чрез ясно регламентирани и регулирани практики. 
Позицията им е в резултат на сигнал от Пациентски 
организации „Заедно с теб“ за наличието на съмни-
телен сайт със свободна регистрация на медицински 
сестри за оказване на медицински дейности по домо-
вете без изискване за образование и квалификация. 
От БАПЗГ изразяват становището си в отворено пис-
мо до министъра на здравеопазването Кирил Анани-
ев и медиите.    
 

Според съсловната организация случилото се 
за пореден път с огромна острота поставя въпроса за 
нуждите на българските граждани от здравни грижи 
с гарантирано качество в извънболничната помощ. 
"Този въпрос все още няма отговор, въпреки последовател-
ните и целенасочени усилия на БАПЗГ повече от 10 годи-
ни да бъде намерено неговото законово решение", се казва 
в писмото, подписано от председателя на 
асоциацията Милка Василева. В него се подчертава, 
че сигналът на пациентските организации е 
поредният повод да бъде повдигнат въпросът за 
липсата на ясно разписан законов регламент за 
здравни грижи извън болниците под формата на 
частна практика в рамките на професионалната 
компетентност и отговорност на специалистите по 
здравни грижи. 
 

"Получава се парадокс – от една страна има наредба на 
Министерството на здравеопазването от 8 февруари 
2011 г. за професионалните дейности, които медицински-
те сестри, акушерките и асоциираните медицински спе-
циалисти могат да извършват по назначение или самос-
тоятелно, от друга страна –извършването на дейности 
по здравни грижи в частната практика не е регламенти-
рано от закона. За да отговорят на нуждите на пациен-
тите професионалисти по здравни грижи се регистри-
рат по Търговския закон и извършват дейности по домо-
вете без контрола на РЗИ и БАПЗГ. По този начин няма 
гаранция за тяхната професионална компетентност и 
качеството на извършените от тях дейности по здравни 
грижи“, отбелязват от БАПЗГ. 

 
 
 

Според асоциацията от съществена важност е също 
така да се знае, че самите специалисти, които оказват 
здравни грижи по домовете, също нямат сигурност и 
защита. 
 

"В същото време законовият вакуум дава възможност на 
лица без медицинско образование да се регистрират в съм-
нителни сайтове, които предлагат оказване на здравни 
грижи по домовете и по този начин получават безпре-
пятствена възможност да извършват опасни за здравето 
на пациентите услуги", се казва в писмото. 
 

От асоциацията алармират, че грижата за възрастни-
те хора, пациентите, изписани от стационар и нуж-
даещите се от грижи в дома е преминала изцяло в 
сивата икономика, без контрол и без регламент. Това 
според тях се отнася с пълна сила и за дейностите на 
рехабилитаторите. Особено опасно според БАПЗГ е 
и безразборното създаване на училища за бременни 
и родители от лица без медицинско образование, за 
които липсват критерии кой и до каква степен може 
да коментира въпроси, свързани с бременността, 
раждането, кърменето, храненето и отглеждането на 
малкото дете. 
 

„Крещяща е нуждата от приемането на законова рамка и 
правила, които да регламентират компетенциите и от-
говорностите на различните категории професионалис-
ти, свързани с извънболничните медицински дейности и 
дейности по здравни грижи“, категорични са от БАПЗГ. 
 

От асоциацията призовават политиците да постиг-
нат съгласие за ефективни реформи в здравеопазва-
нето, които да дадат възможност за извършването на 
качествени здравни грижи в извънболничната по-
мощ от професионалисти в съответствие с всички 
изисквания на компетентните здравни институции и 
на професионалните стандарти на съсловната орга-
низация. 
 

БАПЗГ предупреждава, че ако не се вземат спешни 
мерки за решаването на поставените по-горе въпро-
си, негативните последици за обществото и цялата 
здравна система ще се задълбочават. 

 
Публикувано на 16.08.2018 г. 

  МЕДИИТЕ ЗА НАС 

                 
                                     БР ОЙ 8           ГОДИНА 9                2018 г.                БАПЗ Г            
 

 

 

 
 
 
 

                                                           Redmedia.bg: 
 

БАПЗГ: ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ В ДОМА  
СА ИЗЦЯЛО В СИВАТА ИКОНОМИКА 
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тези специалисти да протича самостоятелно 
при осигурени консултации от екип за риско-
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За съмнителен сайт, предлагащ медицински услуги 
по домовете, сигнализират пациентски организа-
ции. В него може да се регистрира всеки, а диплома, 
доказваща медицинската квалификация, не се изис-
ква. 
След като пациент, решил да използва услугите, кои-
то съмнителният сайт Медицински услуги. com предла-
га, Пациентски организация "Заедно с теб" сигнали-
зира, че в него регистрация може да си направи все-
ки. 
 

„Без диплома, без да съм пипала спринцовка през живота 
си бях одобрена за венозни вливания, венозни инжекции, 
поставяне на абокат. Това е жестоко и неморално”, ко-
ментира пред bTV председателят на Пациентски ор-
ганизации "Заедно с теб" Пенка Георгиева. 
 

За да бъде публикувана обява, потребителите пла-
щат такса, а от тях се очаква да изпълняват процеду-
ри, изискващи специални умения и квалификация. 
При регистрация всеки сам попълва опита, който 
има, но без да има необходимата медицинска дипло-
ма за това. Всеки сам пише и услугите, които предла-
га, като например венозни вливания, и определя це-
ната, която изисква за тях. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комуникацията със сайта става само по имейл. От-
там отказаха интервю пред камера. Единствено ни 
отговориха, че "администрацията на сайта иска ко-
пие от диплома за завършена медицинска квалифи-
кация".  
 

"Имаме имейл кореспонденция, в която накрая ми поже-
лаха успешна и спорна работа. Изпратиха ми IBAN с 
името на физическо лице, на което на изпратя 59 лв. за 
три месеца", обясни още Пенка Георгиева.  
 

За казуса е информиран здравният министър, а гил-
дията на медицинските сестри поиска специален 
регламент за такива дейности. 
 

"При положение, че сайтът е за регистрирани медицинс-
ки сестри и пациентите разчитат на това медицинска 
сестра да отиде да извърши манипулацията, а се явява 
някой, който е със съмнителни дипломи, даже може да 
няма медицинско образование, разбира се, че ни петни 
името ", изтъкна Петя Недкова, председател на На-
ционалния съвет по качество на БАПЗГ.   
 

Здравното министерство е сезирало сектор 
"Компютърни престъпления" на ГДБОП. В края на 
работния ден сайтът вече е недостъпен.  
 

Излъчено на 16.08.2018г. 

  МЕДИИТЕ ЗА НАС 

                 
                                     БР ОЙ 8           ГОДИНА 9                2018 г.                БАПЗ Г            
 

 

 

 
 
 
 
 

bTV, Централна емисия "Новини" 
 

СЪМНИТЕЛЕН САЙТ ПРЕДЛАГА 
МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ ПО ДОМОВЕТЕ 

 

          

 

Председателят на Националния съ-
вет по качество на БАПЗГ Петя Нед-
кова по време на интервюто с  журна-
листката Кристина Налбантова. 
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  МЕДИИТЕ ЗА НАС 

                 
                                     БР ОЙ 8           ГОДИНА 9                2018 г.                БАПЗ Г            
 

 

 

 
 
 

Проф. Станка Маркова в предаването "Здравей България" 
 на Нова телевизия: 

 

ОТ 10 ГОДИНИ БАПЗГ НАСТОЯВА ЗА ЗАКОНОВА РЕГУЛАЦИЯ 
ЗА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ В ДОМОВЕТЕ НА ПАЦИЕНТИТЕ 

 

 
Водещата: 
 

"Предлагаш медицински услуги, без да си пипал спринцовка? Или как сайт набира медицински сестри, без 
дори да им поиска диплома за медицинско образование. 
 
Стажант-репортерът на „Здравей, България” Яна Блажева се регистрира в сайта „Национален портал за 
медицински услуги”. Не като пациент, а като медицинска сестра. Това стана без никой да ѝ поиска дип-
лом за тази работа. След минути профилът вече фигурираше в сайта, заедно с тези на други меди-
цински сестри, а може би не?  
 
До притеснителните разкрития се стигна, след като един от пациентите на платформата се 
усъмнил в професионалните умения на изпратената от платформата сестра. Той накарал 16-
годишната си дъщеря да се регистрира в сайта за работа. И то като медицинско лице. Момичето 
получило позволение за регистрация, без да има дори завършено средно образование. 
След сигнал на потърпевшия пациент до Пациентски организации „Заедно с теб”, председателят на 
сдружението  Пенка Георгиева също успяла да се регистрира в сайта като медицинска сестра. Тя вече 
е в студиото заедно с проф. Станка Маркова, почетен председател на БАПЗГ, за да поговорим какви 
опасности крият подобни сайтове."   
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Пенка Георгиева: 
„Този пациент, който ни изпрати писмо беше тръгнал 
по-скоро в посока некачествена услуга от този сайт. Пър-
вата медицинска сестра не дошла изобщо, втората имала 
неуспех с венозните вливания - не е могла да му намери 
вената, съответно да включи медикамента. Той поискал 
да установи връзка със сайта, но разбрал, че е посочен само 
един имейл - няма физическо лице, няма фирма, няма те-
лефон, няма офис. Тогава вече се усъмнява. В сайта успя-
ват да се регистрират дъщеря му и  тяхна позната. кога-
то се обърна към мен реших и аз да се регистрирам. Полу-
чих кореспонденция на имейл, която мога да предоставя 
на компетентните органи. Пожелаха ми спорна работа. 
Аз в живота си спринцовка не съм пипал, нямам медицин-
ско образование, а те  не ми поискаха диплома. Изпратиха 
ми банкова сметка на физическо лице, на която да преведа 
59 лева за VIP обява за 3 месеца.  
Изключително сме разтревожени като пациенти, защото 
аз бях одобрена за венозни вливания, за венозни инжекции, 
за поставяне на абокат. Това за изключително рискови 
процедури. Не мога да си представя, че има хора, които 
биха си позволили да заплашват по този начин здравето 
на хората.” 
 
Проф. Станка Маркова: 
"Няма законова регламентация за частна практика на 
медицинските сестри и акушерките, въпреки че те са с 
висше образование. Успяхме да  вкараме в закона да има 
Центрове за здравни грижи. Тогава изникна проблемът 
кой ще плаща за тези услуги.  При следващия екип на МЗ 
тази възможност бе премахната. 10 години се борим, за да 
има регламент за оказвне на извънболнична помощ в домо-
вете. Да бъдат създадени такива структури, в които да 
работят медицински сестри, акушерки , социални работ-
ници. По принцип всички са "за" - и здравната парламен-
тарна комисия, и Министерството на здравеопазването. 
Когато се стигне до реализация обаче,  нищо не се получа-
ва.”  
 
Проф. Маркова благодари на Пациентски организации 
"Заедно с теб" в лицето на Пенка Георгиева за изпратения 
до министър Ананиев и до БАПЗГ сигнал. От своя страна 
съсловната организация на професионалистите по здравни 
грижи е реагирала незабавно с отворено писмо до здрав-
ния министър и до медиите. 

 
Водещата: 
"Очевидно има някаква ниша - търсят се медицински 
лица, които да помагат на болни хора в домовете, но зара-
ди това, че няма законов регламент съществуват редица 
рискове за пациентите."   
 
Проф. Станка Маркова: 
"В откритото си писмо БАПЗГ предупреди всички паци- 
енти, нуждаещи се от грижи в дома, да не се доверяват  

 
 
на никакви сайтове, а да се обърнат към личния си лекар  
да им посочи нужния специалист. Така той ще гаранти-
ра за сестрата или акушерката.“ 
 
Проф. Маркова припомни, че ръководството на БАПЗГ с 
големи усилия е успяло по времето на министър Стефан 
Константинов да извоюва приемането на наредба за ком-
петенциите на професионалистите по здравни грижи и 
дейностите, които могат да извършват самостоятелно или 
по назначение на лекар. Но поради липса на ясен регла-
мент тези специалисти, които искат да имат частни прак-
тики, се регистрират по Търговския закон без някой да 
контролира качеството на тяхната дейност. Самите специ-
алисти също са в риск, защото реално нямат защита, пора-
ди това, че са в сивия сектор.     
 
Проф. Маркова: 
"Крайно време е да има политическо решение по този 
въпрос. " 
 
Пенка Георгиева изтъкна, че в чл. 28 на Закона за лечебни-
те заведения има разписано правило според което меди-
цински сестри могат да сключат граждански договор с 
някой хоспис. Така ръководителя на структурата ще може 
да контролира работата на сестрите. Георгиева допълни, 
още че медицински сестри, които да са се регистрирали в 
съмнителния сайт са видели, че той е под нивото им и са 
поискали да се изтрие регистрацията им, но това така и не 
се е случило. Тя апелира за законодателни промени, защо-
то всеки един българин в момента е в потенциална запла-
ха.  
Проф. Маркова припомни за опасностите, които крият 
Училищата за бременни и родители, тъй като много от 
лекторите в тях не са медицински лица.   

 
Проф. Маркова: 
"Сега е времето на грижите, защото населението заста-
рява. Системата е излекувала много хора, но броят на 
хронично болните расте. В целия свят не достигат сес-
три точно по тази причина.“ 
 
По думите на проф. Маркова една от причините за това 
акушерките да не могат да регистрират самостоятелни 
практики е ревността на акушер-гинеколозите: 
„Бяхме издействали акушерките да взимат цитонамаз-
ка за ранно диагностициране на рак. Много държави в ЕС 
го прилагат и ни сочеха като добър пример, че преди про-
мените имахме такова нещо. Министър Константинов  
беше съгласен, но гинеколозите скочиха, защото щяха да 
изпуснат 20 лв. за цитонамазката“, каза тя и изтъкна, 
че сега бременните ходят за консултации при лека-
рите, тъй като вече не съществуват Женски консул-
тации и те не могат да се обръщат към акушерки 
преди и след раждането за проследяване и съвети. 

 
Излъчено на 17.08.2018 г. 
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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.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Потенциал-
ните ползва-
тели на услу-
гите нямат 
никакви га-
ранции как-
ва "сестра" 
ще влезе в 
дома им, за-
щото сайтът  
не изисква  

  удостоверява-
не на професионална компетентност. Така се случва 
и с гражданин, поискал да ползва услуга, но след ка-
то бил разочарован, сигнализирал Пациентски орга-
низации „Заедно с теб“, разказа председателят на 
сдружението Пенка Георгиева.  
 

 
"Здравните грижи в 
домовете се осъществя-
ват от медицински сес-
три, акушерки, фелдше-
ри, рехабилитатори, но 
всъщност попадат в 
сивата икономика, тъй 
като тези които ги из-
вършват не плащат да-
нъци. В същото време те 
не получават и възмож-
ност за защита по от-
ношение на своята дей- 
ност, защото няма ясен регламент за нея", изтъкна 
председателят на БАПЗГ г-жа Милка Василева. Тя 
отбеляза, че в момента никой не знае дали тези спе-
циалисти осъществяват качествени здравни грижи 
по домовете, защото няма определен орган, който 
да контролира тяхната дейност. "Искаме да бъдат 
регламентирани частните практики на специалисти-
те по здравни грижи, така че от една страна тяхната 
дейност да бъде контролирана, а от друга - самите те да 
бъдат защитени от закона", подчерта Милка Василе-
ва.  
 

 

З аконът за 
здравето раз-
писва интегри-
раните здрав-
н о -с оц и ал н и 
услуги като 
гледане в до-
машни условия 
на болни хора, 
извършва не на 
медицински дейности, рехабилитация и физиоте-
рапия, но все още няма приета Наредба, която да 
регламентира кой и при какви обстоятелства може 
да извършва тази медицинска грижа, поясни пред 
"Хоризонт" д-р Надежда Тодоровска, зам.-генерален 
директор на Българския Червен кръст. Наредбата 
трябва да дойде от министерствата на здравеопазва- 
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               БНР, предаването "Преди всички": 

 

САЙТОВЕ ЗА МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ ПО ДОМОВЕТЕ 
РАБОТЯТ БЕЗ ЛИЦЕНЗ И КОНТРОЛ 

 

 
 

Съмнителен сайт в интернет рекламира обя-
ви за медицински сестри, които предлагат 
извършване на медицински дейности по домо-
вете срещу заплащане. За това предупредиха 
от Пациентски организации „Заедно с теб“ и 
Българската асоциация на професионалисти-
те по здравни грижи.  
 

Оказа се, че в интернет платформата меди-
цински сестри.com може да се регистрира все-
ки, който да предлага услуги по домовете ка-
то медицинска сестра, акушерка или рехаби-
литатор, стига да си плати за регистрация-
та.  
 

В отворено писмо до Министерство на здра-
веопазването от браншовата организация на 
професионалистите по здравни грижи насто-
яват за спешна намеса и държавна регулация 
на този вид дейности. 
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нето и на труда и социалната политика. БЧК вече е 
разработил модел за домашна грижа и как да се из-
вършва интегрираната грижа, включително и как да 
се остойностява този труд.  
 
"Държавата вече притежава целия инструментариум да 
регламентира докрай тези услуги - да бъдат лицензира-
ни, а не просто да се предлагат свободно под най-
различни форми", изтъкна д-р Тодоровска. "В момен-
та има болници и лични лекари и един сериозен луфт по 
средата, който не може да бъде запълнен, ако я няма тази 
здравно-социална услуга в домашна среда", коментира тя 
и допълни, че във Врачанско в четири общини моде-
лът на БЧК за домашни грижи по домовете работи и 
осигурява грижа на близо 400 възрастни хора. Тя бе 
категорична, че този модел е не само финансово из-
годен за потребителя и за държавата, но и хуманен, 
защото човек си остава по-дълго време в домашна 
среда и получава професионална грижа от специал-
но подготвени медицински сестри.  
 
Надежда Тодоровска допълни, че при липсата на 
регистрация и контрол и сега много възрастни хора 
биват обгрижвани неформално от медицински сест-
ри по домовете, но не са защитени срещу недобро-
съвестно изпълнение на професионалните ангажи-
менти от страна на медицинското лице. 
 
 

Според адвоката по меди-
цинско право Мария Пет-
рова  интегрираните 
здравно-социални услуги 
са регулирани в Закона за 
здравето "изключително 
повърхностно". "Там прос-
то е казано,че медицински 
специалисти и специалисти 
в областта на социалните 
услуги могат да извършват 
здравни и медико-социални 
услуги в домашна среда на  
Различен контингет паци- 

енти - бременните, деца, 
хора с хронични заболявания и т. н. Друг текст гласи, че 
всеки който предоставя такъв тип услуги трябва да 
уведоми Регионалната здравна инспекция (РЗИ) и 
респективно да бъде регистриран като търговец по 
смисъла на Търговския закон, т.е. да обособи своя частна 
практика. 
 
Липсата на подзаконова уредба, т.е. липсата на наредба, 
е сериозният проблем, защото с тази наредба ще се 
разшири не само дефиницията на интегрираните  здра- 

 
 

вно-социални услуги, но ще се въведат ясни крите-  
рии за това кой, при какви условия и до каква степен 
може да ги упражнява".  
 
Адвокат  Мария Петрова припомни, че Наредба №1 
на МЗ от 2011 г. регламентира дейността на меди-
цинските сестри, акушерките и всички професиона-
листи по здравни грижи, но тази наредба касае само 
дейностите, които те могат за извършват самостоя-
телно или под лекарско наблюдение в лечебните 
заведения. Нерегулирането на специфичната услуга  
за предоставяне на здравни грижи в дома на паци-
ента създава предпоставки за спекулации, злоупот-
реби и нарушаване на правата на пациентите, бе 
категорична адвокат Петрова. Според нея хората не 
трябва лековерно да се доверяват на сайтове, които 
рекламират  медицински услуги по домовете, защо-
то по този начин се излагат на големи рискове.  
 
Адвокат Мария Петрова изтъкна още, че е нужна 
законова регулация и за Училищата за бременни. Тя 
допълни, че усилията трябва да бъдат насочени към 
законовите изисквания за предоставяне на такива 
услуги и едва след това към ангажиментите на ком-
петентните институции, които трябва да следят да-
ли те се спазват. Важно е според нея да се търсят и 
финансовите източници за тези услуги -  чрез бю-
джетите  на МЗ и на общините, както и по различни 
програми.     
 
 

Излъчено на 20.08.2018 г. 
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- Г-жо Недкова, защо да е проблем, ако сайт предлага ме-
дицински услуги и здравни грижи по домовете? 
 
- Пациентите наистина се нуждаят от медицински грижи 
по домовете. Непрекъснато се търсят медицински сестри, 
акушерки и рехабилитатори за пациенти, изписани от 
болница, които имат нужда от рехабилитация, от превръз-
ки или допълнителни манипулации. На практика обаче 
няма кой да предостави тези услуги по официален регла-
мент. Наистина съществува наредба на Министерството 
на здравеопазването за самостоятелните дейности, които 
могат да извършват професионалистите по здравни гри-
жи и за дейностите, които да извършват по назначение на 
лекар. На базата на тази наредба ние от години настоява-
ме да бъде разрешена частната практика на професиона-
листите по здравни грижи, но да има възможност техните 
услуги да се заплащат по Здравна каса. Така ще могат съв-
сем легално да ходят по домовете да оказват медицински 
грижи.  
 
В случая в този сайт за медицински грижи по домовете 
могат да се регистрират и хора без медицинско образова-
ние, което излага на риск здравето на пациентите. От дру-
га страна, колегите, които ходят по домовете на пациенти-
те, също не са застраховани от злополучия. Когато дого-
ворките стават неофициално, колегите не знаят къде ще 
отидат и какво ще им се случи там. Ето защо настояваме за 
узаконяване на медицинските услуги по домовете с наред-
ба на Министерството на здравеопазването. В Закона за 
лечебните заведения има член, според който се разрешава 
медицински сестри, акушерки и рехабилитатори да разк-
риват практики към диагностично-консултативни меди- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
цински ценрове. Но реално няма разкрити практики на  
медицински специалисти по здравни грижи, защото няма 
кой да им плати. Те нямат право да сключват договор с 
НЗОК, а ако медицински център разреши такива практи-
ки на своя територия, пациентите трябва да плащат от 
джоба си.  
Идеята на закона беше лични лекари или специалисти да 
дадат назначение на професионалисти по здравни грижи, 
най-вече на акушерките, които са компетентни да наблю-
дават нормална бременност и да водят нормално ражда-
не. Те могат да са от помощ на майките и в началния пе-
риод на отглеждане на бебетата.  
 
- Следователно не е уреден въпросът с плащането по 
Здравна каса? 
 
- Да. Има потребност от такива услуги, но няма кой да 
плати за тях. Здравната каса не дава пари за здравни гри-
жи, общините нямат ресурса или доброто желание да го 
направят, а пък повечето пациенти нямат възможност да 
платят от джоба си за медицински услуги по домовете. 
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Петя Недкова, 
Председател на Националния съвет по качество на БАПЗГ  

в интервю за вестник "Доктор": 
 

АКО ИМА ПАТРОНАЖНИ ГРИЖИ ПО ДОМОВЕТЕ,  
БРОЯТ НА ХОСПИТАЛИЗАЦИИТЕ ЩЕ СЕ НАМАЛИ 

 
 
 

Медицинската сестра Петя Недкова е председа-
тел на Националния съвет по качество на Българс-
ката асоциация на професионалистите по здравни 
грижи (БАПЗГ). Организацията реагира с откри-
то писмо до министъра на здравеопазването Ки-
рил Ананиев по повод съмнителен сайт, който 
предлага медицински услуги и здравни грижи по 
домовете. По този повод г-жа Недкова даде интер-
вю специално за вестник „Доктор”. 
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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-
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на натиск върху административните органи 
в България. Визирам по-конкретно Министер-
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 Дори тези, които имат възможност да платят, рискуват да 
попаднат на човек без необходимото медицинско образо-
вание.  
 
- Какво предлага БАПЗГ? 
 
- Повече от 10 години ние предлагаме да бъдат разкрити 
частни практики на териториален принцип, които да се 
финансират от общините или част от услугата да се зап-
лаща от общината, а друга част - от пациента. При поли-
тическа воля могат да се намерят механизми за финанси-
ране на тези дейности. Иначе попадаме в един вакуум – 
пациентите се изписват от болниците и на практика няма 
кой да ги наблюдава и да им оказва медицински услуги в 
дома.  
 
Един от акцентите в Националната здравна стратегия е 
нуждата от патронажни грижи. Преди години патронаж-
ните грижи бяха много ефективни. Тогава имаше детски 
консултации, женски консултации, медицинските сестри 
ходеха по домовете, изпълняваха необходимите назначе-
ния, даваха съвети за диетичен и двигателен режим на 
възрастни хора и малки деца. Наблюдаваха и помагаха на 
цялото семейство. В момента тези патронажни грижи се 
прилагат в развитите страни на Европа и са много ефек-
тивни. А ние разрушихме много успешен модел на патро-
нажни грижи в България.  
 
Впрочем съществува успешен проект на УНИЦЕФ с цент-
рове за майчино и детско здраве, в който работят само 
медицински сестри и акушерки. Те издирват хора, които 
имат нужда от тази услуга, ходят по домовете, грижат се 
първо за бременните жени, после за новородените. Но 
този проект не може да намери трайно финансиране. За-
сега финансирането му у нас е от УНИЦЕФ. Съществуват 
и други подобни центрове за майчино и детско здраве – 
на територията на София, Сливен и Шумен. Хората са 
много доволни от техните услуги.  
 
В Сърбия пък има денонощни телефони, на които дежу-
рят опитни акушерки и дават съвети на майките. А у нас в 
извънболничната помощ няма кой да съветва тези хора и 
да им предоставя медицински услуги.  
 
И Световната банка и Световната здравна организация от 
години ни препоръчват да засилим извънболничната по-
мощ, но ние на практика не правим никакви усилия в та-
зи посока. Няма я профилактиката, няма го наблюдението 
в извънболничната помощ, да не говорим изобщо за 
здравни грижи. Общопрактикуващите лекари най-често 
работят без медицински сестри. Дори и да работи при 
джипи, медицинската сестра се превръща в писар и из-
пълнител на несвойствени дейности, които са под нейната 
квалификация. Явно трябва да се преосмисли и промени 
тази практика. Съществуват успешни модели, които спо-
койно можем да вземем.  
 
- Бихте ли дали пример за такъв модел. 

 
- Пряко съм наблюдавала медицински грижи по домовете 
в Швеция. Там работят медицински сестри и здравни 
асистенти или болногледачи, както се наричат при нас. 
Болногледачите не са медицински лица, но са обучени да 
оказват грижи в дома на пациента. Медицинската сестра 
минава веднъж дневно и извършва по-специализираните 
грижи, преценява състоянието на пациента според диаг-
нозата му и назначеното лечение, вижда какви са неговите 
нужди. А болногледачът се грижи за това да се напазару-
ва, да се помогне на човека в бита. Възрастните хора в 
Швеция са снабдени с електронни устройства, чрез които 
съобщават, ако изпаднат в безпомощно състояние. Веднага 
отива социален работник да види от какво имат нужда, 
защото възрастният може да е паднал, да не може да стане 
и т.н. Навсякъде в Западна Европа тези грижи са широко 
застъпени, включително за хора, които не са с остро забо-
ляване в момента, а имат хронични страдания. 
 
И за възрастните хора в България такива грижи са изклю-
чително необходими. Гафът със сайта, който предлага 
медицински услуги по домовете, ни накара отново да пос-
тавим този въпрос на дневен ред пред обществото и ми-
нистерствата на здравеопазването и на труда и социални-
те грижи. Време е да престанат да се предлагат медицинс-
ки услуги от неквалифицирани хора. Акушерките пък от 
години се борят с това, че училища за бъдещи родители се 
регистрират от немедицински лица – йога инструктори, 
психолози и други професии, които нямат отношение 
към акушерската дейност. А нашите акушерки са обучени 
за това. Хората имат нужда дори да поговорят спокойно за 
раждането, за грижите за новороденото в неформална 
обстановка, в дома си. Те имат нужда да зададат повече 
въпроси, а едно посещение в кабинета на лекаря обикно-
вено не може да изчерпи всички въпроси.  
 
Идеята е да се погрижим за хората, защото е доказано, че 
когато има патронажни грижи в домовете от медицински 
сестри, фелдшери и акушерки, се намалява броят на хос-
питализациите. Ако човекът е хронично болен и регуляр-
но се наблюдава – да му се мери кръвното, да се види как-
во яде, да му се назначи подходящ двигателен режим – 
рязко намаляват тежките усложнения на хроничните за-
болявания. Проблемът е, че никой не иска да инвестира в 
извънболничната помощ, а нови болници продължават да 
никнат. Пари в системата явно има, но не се разпределят 
според интересите на пациентите.  
 
 

Интервю на Мара Калчева, 
публикувано в брой 27.08 - 02.09.2018 г. 
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- Г-жо Хаджидонева, спомняте ли си как решихте да ста-
нете медицинска сестра? Детска мечта ли Ви беше или 
причината е друга? 
 
- Признавам, че не ми е било детска мечта да стана меди-
цинска сестра, но днес съм щастлива, че съм се посветила 
на тази трудна и благородна професия. „Мечтата" беше 
по-скоро на майка ми, която работеше в градската стомато-
логия като счетоводител, а леля ми беше заместник-
директор на кюстендилската Регионалната здравна инс-
пекция. С една дума, имах близки в здравната сфера. Ро-
дом съм от Кюстендил, където завърших средното си обра-
зование, след което родителите ми ме записаха почти наси-
ла в Медицинския университет в София. Впоследствие оба-
че обучението много ми хареса и прегърнах с две ръце сво-
ята професия, която стана и моя съдба. 
 
- Като студент ставаше ли Ви лошо от досега с кръв и 
боравенето с инжекции? 
 
- Ставаше ми зле отначало, както на всички хора, но  
постепенно свикнах и се научих. Обучението продължи 2 
години и половина и даваше пълни възможности профе-
сията на медицинската сестра да се усвои не само на тео- 

 
 

рия, но и на практика. След като завърших, работих една 
година в кюстендилската болница. Там се омъжих, съпру-
гът ми е военен лекар, разпределиха го в Стара Загора и 
така дойдох в своя втори роден град – Градът на липите и 
правите улици. 
 
- Спомняте ли си първия пациент, на който трябваше да 
окажете медицински грижи? 
 
- Спомням си не толкова първия пациент, колкото първия 
починал пациент, въпреки всички усилия, които аз и лека-
рите положихме, за да спасим живота му. Този шокиращ 
спомен винаги ми напомня, че не сме богове. Че колкото и 
много да правим за пациентите си, понякога усилията ни 
остават безплодни.  
Смъртта и животът са двете страни на медицинската про-
фесия. Ние се борим за живота и никога не можем да свик-
нем със смъртта. Сърдечните благодарности на излекува-
ните пациенти обаче ни дават сили да продължаваме 
напред. 
 
- Кой беше най-важният  урок, който научихте през всич-
ки години на работа като медицинска сестра? 
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               Главната сестра на болница "Тракия" Диана Хаджидонева 
пред Clinica.bg: 

СМЪРТТА И ЖИВОТЪТ СА ДВЕТЕ СТРАНИ 
НА МЕДИЦИНСКАТА ПРОФЕСИЯ 

 
 

 

Ако зад всеки успял мъж седи една жена, то зад всеки 
успял лекар, седи поне една медицинска сестра. Как-
во е да си зад човека с бялата престилка, защо у нас 
не останах медицински сестри, кое е най-важното, 
на което те учи тази професия? За всичко това 
разказва Диана Хаджидончева, главна сестра в бол-
ница „Тракия". 
 
Диана Хаджидонева е главна сестра на Болница 
„Тракия" от 2015 г. Тя е родена в Кюстендил. През 
1989 г. завършва Факултета по хуманна медицина на 
Мeдицинския университет в София със специалност 
„Медицинска сестра". Започва първата си работа по 
специалността в болницата в Кюстендил, по-късно 
работи в УМБАЛ „Проф. Ст. Киркович" – Стара Заго-
ра. От 2009 до 2015 г. е старша сестра в Неврологично 
отделение на Болница „Тракия". 
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- Започнах през далечната 1989 г., така че скоро ще направя 
30 години трудов стаж като медицинска сестра. Най-
важният урок за мене е, че в тази професия никога не мо-
жеш да кажеш, че вече си научил всичко. Професията на 
медицинската сестра изисква непрестанно усвояване на 
нови знания и умения, за да бъдеш в крак с развитието и 
предизвикателствата на модерната медицина. Това под-
държа и непрестанния ми интерес към професията. 
 
- Как приехте предизвикателството да станете главна 
сестра на болницата? 
 
- Това наистина е голямо предизвикателство, защото естест-
вото на работа е много по-различно, отколкото да бъдеш 
редова сестра или старша сестра на отделение, каквато бях 
няколко години в отделението по неврология. Обемът на 
работата като главна сестра на цяла болница е много по-
голям, отколкото като старша сестра на отделение. Имах 
големи притеснения дали ще се справя. Харесвам динами-
ката в работата на медицинската сестра във всекидневния 
и сблъсък с проблемите на пациентите и търсенето на на-
чини за тяхното решаване. Като главна сестра имам повече 
административна работа. Тя е по-трудна, защото трябва да  
намирам всеки ден баланса в общуването с различни хора 
и да създавам екипност в отделните звена. Мисля, че клю-
чът е в разговорите с колегите. Най-лесно е един управля-
ващ да се затвори в кабинета си. Но решенията се раждат 
в комуникацията и живите контакти. Така виждаш къде 
има пропуски, как можеш да помогнеш. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

- Как се справяте с недостатъчния брой кадри сред меди-
цинските сестри? 
 
- Това е голям проблем за всички здравни заведения в Бъл-
гария, който стои и пред Болница „Тракия", макар и в по-
малки мащаби, тъй като нашето здравно заведение пред-
лага наистина добри условия за работа и успява да прив-
лече и задържи медицинските сестри. Условията, които 
предлагаме на колегите в Болница „Тракия" са много доб-
ри, заплатите винаги се изплащат на точната дата. За една 
медицинска сестра също е от огромно значение работата ѝ 
да бъде обезпечена с консумативи – нещо, което беше го-
лям проблем в болницата, в която работех преди да дойда 
тук. Беше ужасно да ходя и да се моля на близките на бол-
ния да купят абокат, катетър или каквото и да било друго. 
Чувстваш се с вързани ръце и губиш мотивация. В Болни-
ца „Тракия" няма нещо, което да липсва или да е проблем 
да се достави от болничната аптека на секундата. Това 
кара медицинските сестри да се чувстват спокойни и уве-
рени в работата си. Много е важна и подкрепата на ръко-
водството на болницата в лицето на управителя д-р Иван 
Златков, неговият заместник Лили Господинова, която 
преди да заеме този пост също беше главна сестра на бол-
ницата и отлично познава проблемите ни. Чувстваме и 
подкрепата на новия икономически директор на болница-
та г-н Ясен Начев, както и на собствениците – семейство 
Колеви. С тези хора зад гърба си медицинските сестри в 
болница „Тракия" знаят, че при проблем винаги има към  
кого да се обърнат и той да ги подкрепи, да намери реше-
ние. 

  МЕДИИТЕ ЗА НАС 

                 
                                     БР ОЙ 8           ГОДИНА 9                2018 г.                БАПЗ Г            
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        Административни мерки 
 
Преминаването към дуално обучение е подхо-
дяща среда за последващи съвместни усилия на 
БАПЗГ и европейските организации на аку-
шерките и медицинските сестри за оказване 
на натиск върху административните органи 
в България. Визирам по-конкретно Министер-
ство на здравеопазването и Министерство на 
образованието и науката, в чиито правомо-
щия са механизмите за промяна на условията 
за упражняване на професиите медицинска 
сестра и акушерка. Ефективно би било след 
съответното сертифициране работата на 
тези специалисти да протича самостоятелно 
при осигурени консултации от екип за риско-
во акушерство в съответното лечебно заведе-
ние.  
 

 

 
 
- Оценяват ли съвременните пациенти грижите, които 
получават, попадайки в едно модерно здравно заведение 
като Болница „Тракия"? 
 
- Повечето пациенти оценяват високо както комфортната 
материална база, с която разполага болницата, така и ком-
петентността и уменията на лекарите и грижите на меди-
цинските сестри.  Но, за съжаление, не са редки и случаите, 
когато пациенти или техни близки не могат да оценят про-
фесионалното отношение и по-високото качество на рабо-
та в нашата болница, условията, които им се предлагат.  
Разбира се, случват се и проблеми в работата на колеги. 
Обикновено те идват от други болници, където в продъл-
жение на години са свикнали да работят по неприемлив за 
нас начин. Голяма част от нашите усилия са насочени 
именно към подобряване на тяхната работа и спазването 
на определени норми на професионално поведение. 
 
- Има ли перспектива професията на медицинската сест-
ра в България? 
 
- Докато съществуват лимитите, в здравната система на 
България е трудно да очакваме, че условията на работа и 
възможностите за лечение на пациентите ще се подобрят. 
Когато лимитът за дейността ти е определен, дори да рабо-
тиш повече, по-качествено, по-всеотдайно, как да очакваш 
тези твои усилия и професионална амбиция да бъдат оце-
нени и възнаградени? И няма значение дали става дума за 
частна или за държавна болница. 
 
- Какво бихте казали на младите хора, които тепърва ще 
решават дали да тръгнат по пътя на медицинската сест-
ра? 
 
- На първо място бих им казала, че нашата професия е не-
вероятно интересна, защото ще им даде възможност да се 
сблъскат с различни характери, хора и ситуации. Ден със 
ден не си приличат и предизвикателства не липсват. 
На второ място, ще ги посъветвам да бъдат реалисти. Защо-
то, ако една медицинска сестра наистина си харесва профе-
сията, трябва да намери баланса между работата и личния 
живот. Умората понякога ескалира, но не можеш да си поз-
волиш да изтървеш нервите си пред пациента или колеги-
те. Удовлетворението в края на работния ден, когато си 
успял да помогнеш на някого, преглъщайки негативизма и 
напрежението, е истинска награда. 
 Надявам се и младите хора, които тръгват по нашия път, 
един ден да го усетят така, както го откривам аз всеки ден в 
погледите на хората, които търсят и намират решение на 
здравословните си проблеми в Болница „Тракия". Много от 
тях, след системното оплюване на лекарската професия в 
медиите, решават да потърсят реализация зад граница, 
където им обещават и по-примамливо заплащане. 
 
- Решение ли е бягството на българските медици зад гра-
ница? 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- Мен също са ме канили и аз като млада медицинска сест-
ра съм имала възможности да изляза на работа зад грани-
ца. Но истината е, че „навън" сестрите не са точно това, 
което са тук. Там нашите медицински сестри до голяма 
степен работят като санитарки. Финансовата страна също 
не е това, което си представяме. Защото е факт, че това, 
което им се заплаща там, те не след дълго се връщат да 
похарчат тук. Тоест – заплащането не е достатъчно, за да 
се впишат българските медицински кадри в онази среда 
равностойно на чуждестранните си колеги. 
 

Интервюто е публикувано на 27.07.2018 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  МЕДИИТЕ ЗА НАС 

                 
                                     БР ОЙ 8           ГОДИНА 9                2018 г.                БАПЗ Г            
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Повишените нива на ДДТ (дихлоро-дифенил-
трихлороетан) в организма на бременната жена уве-
личават риска от развитието на аутизъм в бъдещето 
бебе. За първи път тази теза беше научно доказана 
от американски учени с приложението на кръвни 
биомаркери. Изследването бе публикувано този ме-
сец в Американското списание по психиатрия. То е 
извършено от учени в Колумбийския университет в 
Ню-Йорк, с подкрепата на Националния институт 
по здраве и околна среда, информира Clinica.bg 
 
Проучването е направено измежду 778 деца с аути-
зъм, родени в периода 1987 и 2005 г. При него са взе-
ти серумни проби от ранната бременност на майки-
те и са изследвани за наличието на ДДЕ (остатъчен 
продукт от ДДТ), което се съдържа в отровата. 
Резултатите показват, че броят на децата с аутизъм е 
почти една трета по-висок сред потомството на 
майките с най-високи нива на ДДЕ в кръвта. 
 
„Проучването дава доказателства чрез използването на 
маркер за съдържанието на инсектицида в кръвта на 
майките, че излагането на бременните жени на този 
замърсител има връзка с аутизма при децата им", казва 
проф. Алан Браун, водещ изследовател. Според него 
този досег с опасното вещество трябва да се ограни- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

чи. Въпреки че използването на ДДТ беше назад 
във времето, отровата все още присъства в околната 
среда, в нашето тяло и кръв, смята той. 

  НАУКА 
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ПОВИШЕНИТЕ НИВА НА ДДТ В КРЪВТА НА БРЕМЕННИТЕ  
ВОДЯТ ДО РАЖДАНЕ НА АУТИСТИ 

 
 

ДДТ е безцветно, кристално вещество, което 
може да се разтваря само в мазнини и повечето 
органични разтворители. Получава се от хло-
рал, хлорбензен и сярна киселина. ДДТ се из-
ползва като инсектицид със специфична ми-
ризма. Парализира нервната система на насе-
комите, а при топлокръвните животни се 
натрупва в мастната тъкан на тялото.  
 
Употребата на ДДТ е забранена поради вредно-
то действие върху човешкия организъм – ув-
режда черния дроб, сърдечно-съдовата система, 
централната нервна система, спомага за поя-
вяването на тумори и предизвиква много му-
тации. Освен това се акумулира в почвата, 
където може да се задържи десетки години. За-
ради ДДТ белоглавите орли са застрашени от 
изчезване. 
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Метастазите на раковите клетки не загиват, попадайки в 
кръвообращението или в „нови“ за тях органи. Това съобщиха в 
своя статия американски молекулярни биолози от 
университета „Колорадо“ в Аврора, информира БНР като се 
позовава на публикация в списание PNAS. 
 
Когато раковата клетка напуска своя „дом“, тя преживява 
огромен стрес и се бори с него, преработвайки много успешно 
увредени протеини и друг клетъчен „боклук“, обяснява Майкъл 
Морган. 
 
Според биолозите имунната система се справя добре с възник-
ващите тумори, но когато клетките на туморите станат 
способни да се придвижват самостоятелно, възникват метас-
тази, които по някаква причина имунната система не може да 
„види“. Статистиката сочи, че 90 % от смъртните случаи 
при ракови заболявания в САЩ се дължат на метастази. 
 
През последните години учените са открили няколко от начи-
ните, с които ракът успява да излъже имунната система и да 
се разпространява в организма, пише още в публикацията. В 
някои от случаите раковите клетки проникват в имунните 
тела и ги използват като транспортно средство, а в други 
споделят молекулярния „паспорт“ на стволовите клетки и 
изглеждат на имунната система като зарастваща рана. 
 
Според Майкъл Морган обаче това не обяснява защо раковите 
клетки оцеляват и в друга среда, където има съвършено други  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

условия от тези, в които са възникнали, и защо много от ту-
морите не се поддават на лечение с химиотерапия. 
 
Екипът от биолози е провел експеримент с лекарства, които 
не се използват пряко за лечение на ракови заболявания и е ус-
тановил, че много от метастазите могат да бъдат унищоже-
ни с хлорохин и изобщо от препарати, с които се лекува мала-
рия. Тези лекарства имат основно свойство да потискат рабо-
тата на лизозомите – клетъчните органели, които преработ-
ват увредените протеини и друг клетъчен "боклук". 
 
Този резултат е довел учените до извода, че лизозомите имат 
важна роля в развитието на метастазите. Те променили ДНК 
на обикновени ракови клетки така, че активността на лизозо-
мите в тях рязко се повишила и клетките станали по-
мобилни. По този начин те могат да преживяват в нови усло-
вия, но стават уязвими за препарати, които могат да потис-
кат работата на лизозомите. 
 
Интересното е, че на даден етап раковите клетки стават 
неуязвими за хлорохина и подобните препарати, но пък губят 
способността си да мигрират в други органи и тъкани. 
Според биолозите обработката с хлорофин може да спре разп-
ространението на метастазите в организма, което пък ще 
даде възможност на хирурзите да отстранят оперативно ра-
ковите клетки и да спасят пациента. 
 

  НАУКА 
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Американски молекулярни биолози обявиха: 
 

ЛЕКАРСТВА СРЕЩУ МАЛАРИЯ МОГАТ ДА ПОМОГНАТ 
В БОРБАТА СРЕЩУ РАКА 
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В България е официализиран за първи път в света 
нов метод на лечение, който спестява една интервен-
ция при пациенти с меланоми. Това не само намаля-
ва разходите на финансиращите институции, но и 
риска за пациентите, информира Clinica.bg. 
 

Става въпрос за едностепната меланомна хирургия, 
въведена за първи път в света от екипа на проф. д-р 
Георги Чернев, началник на Клиниката по дермато-
логия и венерология към Медицинския институт на 
МВР. Чрез него в 40 до 50% от случаите лекарите са 
успели да съкратят ненужната операция. Резултатите 
от новото лечение на 7 пациента пък са публикувани 
в международни научни медицински списания и на-
мират широко одобрение. 
 

"Оперативното лечение на меланома по международно 
установените гайдлайни доскоро беше свързано с две стъп-
ки - първата е хирургична ексцизия с 0.4-0.5 см. поле на 
оперативна сигурност и в зависимост от туморната 
дебелина се прави повторна резекция. Когато туморната 
дебелина е между 1-2 мм. резекционната зона е 1 см. до-
пълнително във всички посоки, ако е над 2 мм, то тази 
зона е 2 см. във всички посоки и т.н. Определянето на та-
ка наречения стражеви лимфен възел е задължително при 
туморна дебелина над 1 мм. А когато първичните тумо-
ри са с дебелина над 4 мм. и регионалните лимфни възли 
са незасегнати, то определянето на този дрениращ лим-
фен възел донякъде се обезсмисля", обяснява проф. Чер-
нев. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

   

    НОВОСТИ В МЕДИЦИНАТА 

 

 

  
                  
 
 

БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРИ ОТКРИХА 
ЩАДЯЩ МЕТОД ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА МЕЛАНОМ 

 

Проф. д-р Георги Чернев, началник на Клиниката по 
дерматология и венерология към Медицинския инс-
титут на МВР.  

 

Едностепната меланомна хиругия не е правена досега в световната практика, т.е. пациентите са 
подлагани само на една вместо на две операции. Българският екип е създал определени алгорит-
ми за хирургично лечение на меланоми с различни туморни дебелини и стадии. Иновация, коя-
то се очаква да направи бум в световната медицина.  
 

"Спестяването на една операция намалява не само неволите и тревогите на пациентите, но и доста 
средства. Втората хоспитализация в болници в САЩ например е оценена по неофициални данни на около 
12 хил. долара. Ние установихме, че тези пари не е необходимо да се дават, защото правим само една опе-
рация", обяснява проф. Чернев. По този начин се спестяват не само разходи, но се редуцира и 
броя на възможните допустими грешки (от страна на пациент и медицински персонал) и риска 
от усложнения. Новият подход е резултат от логическото медицинско мислене в симбиоза с доб-
рата медицинска практика и постулата "Помагай, но не вреди". 
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Минути след приключване на операцията по отстра-
няване на бъбрека с вроден тумор и излизане от 
упойка, единадесет месечният Славе е готов да пъл-
зи. Щадящата за бебето операция извърши доц. д-р 
Деян Анакиевски от Клиниката по урология в УМ-
БАЛ „Св. Марина“ – Варна. Това е първият случай у 
нас, при който интервенцията се прави не по оби-
чайния начин с класическа отворена операция, а ла-
пароскопски – през три 5-милиметрови отвори на 
кожата и един 3-сантиметров разрез в областта на 
слабините, откъдето се изважда увредения по рожде-
ние ляв бъбрек, информира Zdrave.net. 
 
11-месечният Славе е от Македония. При раждането 
му е установена туморна формация на горния по-
люс на левия бъбрек. Първоначално след ехографс-
ките прегледи е дадена диагнозата „хематом“, а па-
циентът е оставен за наблюдение. На контролния 
преглед три месеца по-късно става ясно, че образу-
ванието е увеличило размерите си. След направен 
ядрено-магнитен резонанс и последваща биопсия се 
установява наличието на вродения тумор 
(конгенитален мезобластен нефром – класически 
тип).  

 
Родителите на Славе били изключително разтрево-
жени от факта, че при подобно образувание се нала-
га отстраняване на целия бъбрек. Те направили кон-
султации и с други лекари в Германия, Турция, Сър-
бия и Франция, които им предложили класическа 
отворена операция за отстраняване на бъбрека. След 
няколкомесечно търсене и лутане родителите на 
Славе решили да направят операцията в България 
във Варненската университетска болница и да се до-
верят на доц. д-р Анакиевски и екипа му. 

 
„До момента съм правил множество лапароскопии, но 
само на възрастни пациенти Основното предизвикателс-
тво пред нас беше да приложим най-подходящата анес-
тезия за детето“, сподели доц. Анакиевски, който е 
обогатил опита си със  специализации в Англия, 
Египет, Испания, Полша, Германия и др.   
 
Операцията е продължила 60 мин., а следоператив-
ният период е протекъл гладко в Детската реанима-
ция. На третия ден малкият пациент е изписан от 
болницата. Хистопатологията потвърдила диагноза-
та - конвенционален мезобластен нефром, който е 
отстранен не с голям 10-12 см. разрез, а чрез няколко 
малки отвора. Малкият Славе може да расте здрав и 
да има нормална бъбречна функция. 
 
По думите на 
доц. д-р Деян 
Анакиевски той 
и екипът му са 
напълно готови 
да осъществят 
и други уроло-
гични интер-
венции по този 
м а к с и м а л н о 
щадящ за мал-
ките деца на-
чин, като вроде-
но стеснение на 
легенчето, вро- 
дено стеснение между легенчето и уретера, пластики на 
пикочния мехур при рефлукс и др. 
 

   

    НОВОСТИ В МЕДИЦИНАТА 

 

 

  
                  
 

В УМБАЛ "СВ. МАРИНА" НАПРАВИХА 
ПЪРВАТА У НАС ЛАПАРОСКОПСКА ОПЕРАЦИЯ НА БЕБЕ 

ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА БЪБРЕК С ВРОДЕН ТУМОР 
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Двегодишно момченце, страдащо от криптор-
хизъм, беше успешно оперирано по лапарос-
копски път от уролозите в "Аджибадем Сити 
Клиник Болница Токуда", информира Redme-
dia.bg, позовавайки се на съобщение на лечеб-
ното заведение.  
 
Детето е диагностицирано с рядка разновид-
ност на състоянието, която обичайно се лекува 
с отворена коремна операция.Уролозите са нап-
равили диагностичен оглед, при който в корем-
ната кухина се вкарва лапароскопска камера 
през 5-милиметров разрез в пъпчето. След като 
са установили точната локализация на тестиса 
в коремната кухина, операцията е продължи-
ла по миниинвазивен път – през два допълни-
телни разреза в размер от по няколко милимет-
ра. Хирурзите са освободили органа от сраства-
нията и са го свалили в скротума, без това да 
налага отворена операция.  
 
Подобна миниинвазивна методика е иноватив-
на не само за България, но и за Балканския ре-
гион. 

 

   

    НОВОСТИ В МЕДИЦИНАТА 

 

 

  
                  
 

БЪЛГАРСКИ УРОЛОЗИ НАПРАВИХА 
УСПЕШНА ЛАПАРОСКОПСКА ОПЕРАЦИЯ 

НА ДВЕГОДИШНО МОМЧЕНЦЕ СЪС "СКРИТ ТЕСТИС" 
 

 
 

Крипторхизъм или „скрит тестис“ е най-
честата аномалия на мъжките гениталии. Тя 
засяга от 2% до 5% от новородените момченца. 
При около 50% от случаите тестисите сли-
зат спонтанно на нормалното си място до 6-ия 
месец след раждането. Преждевременно родени-
те, както и родените с ниско тегло (под 2,5 кг) 
са с по-висок риск да бъдат засегнати, обясня-
ват специалистите. Те допълват, че нелекува-
ният крипторхизъм може да повлияе негатив-
но на репродуктивните възможности на мъжа, 
крие риск и от развитие на злокачествен про-
цес. 

 
НАШИ ЛЕКАРИ ПРИЛОЖИХА  

ИНОВАТИВЕН ПОДХОД 
ПРИ ЛЕЧЕНИЕТО НА ГОЛЯМ ТУМОР 

 
45-годишна пациентка с голям тумор на маточ-
ната шийка в напреднал стадий е спасена със 
съвместните усилия на екипи от три болници в 
групата на "Ажибадем Сити Клиник" - 
"Болница Токуда", "Сърдечносъдов център" и 
"Онкологичен център", информира Cre-
doweb.bg. 
 

Пациентката е преминала минимално инвазив-
на интервенция, след което е проведено модер-
но радикално интегрирано облъчване, съчета-
но с ниски дози химиотерапия. Използвана е 
най-модерната лъчетерапевтична техника с 
модулирано по интензитет лъчелечение и ин-
тегрирано усилено облъчване едновременно на 
основния тумор в таза и на засегнатите лимфни 
възли в корема. Иновативният подход се прила-
га за първи път в България при такъв голям ту-
мор. Девет месеца по-късно ПЕТ-скенерът не е 
показал остатъчни следи от тумора. 
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ОБУЧАВАТ ДОБРОВОЛЦИ ЗА  
ДОМЕДИЦИНСКА ПОМОЩ 

 

От 23 юли 2018 г. в ДЗЗД „Технологичен център за 
спешна медицина“ - Пловдив започна поетапно над-
граждащо обучение по домедицинска помощ на 
личния състав на Доброволно Формирование 
„Пловдив 112“, съобщи Zdrave.net. 
 

Понастоящем ДФ „Пловдив 112“ е най-голямото 
доброволно формирование в Република България. 
Включените доброволци от формированието са на 
средната възраст около 30 години - жени и мъже с 
различни професии и образование. Всички те са 
обединени от идеята да реагират и помагат при бед-
ствия и аварии – пожари, земетресения, наводнения, 
катастрофи, водно спасяване, височинно спасяване 
и пр. 
 

Целта на настоящия курс е да представи най-новите 
и съвременни познания относно поддържане на 
жизнените функции на пострадалите и продължава-
не на живота им до здравното заведение: по време 
на извеждане на пострадалия от мястото на инци-
дента, по време на транспорта до специализирана 
медицинска помощ. Обучението се провежда от пре-
подаватели на Учебно-тренировъчния сектор на 
ТЦСМ. 

 

 
 
 

НАЦИОНАЛНИТЕ РЕФЕРЕНТНИ  
ЛАБОРАТОРИИ ЩЕ СЕ ОПРЕДЕЛЯТ 

СЪС ЗАПОВЕД НА ЗДРАВНИЯ МИНИСТЪР 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Здравният министър ще определя със заповед наци-
онални референтни лаборатории в структурата на 
националните центрове по проблемите на обществе-
ното здраве. Това регламентират промени в Закона 
за здравето, публикувани за обществено обсъждане 
на сайта на Министерството на здравеопазването, 
информира Zdrave.net. 
 

Определените за Национални референтни лабора-
тории следва да са акредитирани в съответствие с 
изискванията на БДС ЕN ISO/IEC 17025, като обхва-
тът на акредитация на изпитвателните лаборатории 
по БДС ЕN ISO/IEC 17025 се отнася за определени 
изпитвания или групи изпитвания. Те също така 
трябва да участват в международна система за конт-
рол на качеството, да провеждат национален външен 
лабораторен контрол, да разработват, поддържат, 
валидират и/или верифицират методи за лабора-
торни анализи, които внедряват и в лабораториите 
на регионалните здравни инспекции. От тях се очак-
ва още да прилагат утвърдени лабораторни методи 
за валидиране, анализ и верификация на резултати, 
както и да извършват потвърдителна дейност на ма-
териали, изпратени от лаборатории в страната.  
 

Националните референтни лаборатории трябва да 
организират сравнителни изпитвания между лабо-
раториите в системата на здравеопазването, да про-
учват атипични проби, да сътрудничат с регионал-
ни, европейски и международни референтни лабо-
ратории и да участват в международни и европейски 
лабораторни мрежи като лаборатории с национално 
значение. 

  НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ 
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ЗАТЯГАТ КОНТРОЛА ПРИ ИЗПИСВАНЕТО  
НА ЛЕКАРСТВА ЗА ОНКОБОЛНИ 

 
Нови нормативни промени, които целят подобряване на 
контрола при изписването на медикаменти за онкоболни, 
предлага Здравното министерство. Промените са в Наред-
ба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и 
отпускане на лекарствени продукти и са публикувани на 
сайта на ведомството за обществено обсъждане, информи-
ра Zdrave.net.   
 

Според промените, ако дадени лекарства за лечение на рак 
се заплащат от НЗОК извън цената на клиничните 
пътеки или амбулаторните процедури, то те могат да 
бъдат предписани и приложени само след взето решение за 
провеждане на такова лечение от обща клинична 
онкологична комисия или клинична комисия по 
хематология. Медикаментите за лечение на злокачествени 
солидни тумори при възрастни се предписват от 
лекуващия лекар след решение на клиничната онкологична 
комисия по химиотерапия, гласят още измененията. 
Комисията се състои най-малко от трима лекари с 
призната специалност „Медицинска онкология“, които 
работят в лечебното заведение и се определя със заповед на 
ръководителя на лечебното заведение.  

            Министър Кирил Ананиев 
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МЗ УВЕЛИЧИ ЦЕНИТЕ НА НЯКОИ  
ПРОЦЕДУРИ ПО МЕТОДИКАТА ЗА  

СУБСИДИРАНЕ НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ 
 

Сумата, която Здравното министерство заплаща за 
терапевтична афереза за плазма, се увеличава двой-
но. Това става с изменения в Методиката за 
субсидиране на лечебните заведения през 2018 г. от 
страна на МЗ, информира Zdrave.net. 
 

Според приетите промени Министерството на здра-
веопазването вече ще плаща за процедурата 3000 лв. 
До момента покриваната от ведомството сума за те-
рапевтична афереза за плазма възлизаше на 1400 лв. 
Увеличава се и сумата, за която министерството въз-
становява разходите за медицински изделия за ендо-
васкуларно лечение на инсулт - от  13 000 лв. на 
17 000 лв. 
 

С промените се въвежда и още една възможност, 
при която многопрофилни болници ще бъдат  суб-
сидирани за оказване на спешна помощ без хоспита-
лизация в същото лечебно заведение. Това ще става 
в случаите, когато на територията на съответната 
област е налице недостатъчност спрямо утвърдената 
Национална здравна карта на съществуващите 
структури по спешна медицина с II или III ниво на 
компетентност в съответствие със стандарта по 
„Спешна медицина“. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

НОВИЯТ РЕД ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА  
ПРОВЕРКИ ОТ ИАМО ВЕЧЕ Е В СИЛА 
 

Новият ред, по който Изпълнителната агенция 
„Медицински одит“ ще извършва проверки, вече е 
факт, след като промените в Наредбата за условията 
и реда за извършване на проверки на лечебните за-
ведения влязоха в сила с обнародването им 
„Държавен вестник“, информира Zdrave.net. 
 

С тях се премахва задължението да се съставя доклад 
до изпълнителния директор на ИАМО след извър-
шена проверка от служителите, които правят про-
верките. С новите текстове се вменява на лицата, 
които осъществяват проверки, да представят отчет 
до изпълнителния директор за извършената работа 
в срок до 5 дни от датата на връчване на констатив-
ния протокол на проверявания. Въвежда се и забра-
на за включване в отчета на правни квалификации 
за наличие на извършено нарушение и информа-
ция за последващи действия от административно-
наказателен характер.  
 

Необходимостта да се повишат гаранциите за опе-
ративна самостоятелност на актосъставителя за все-
ки конкретен случай е една от причините да се въ-
веде и разпоредба, обезпечаваща незаменяемост и 
устойчивост на направените констатации в конста-
тивния протокол. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ 

                 
                                     БР ОЙ 8           ГОДИНА 9                2018 г.                БАПЗ Г            
 
  БРОЙ 12               ГОДИНА  7                2016  г.               БАПЗ Г           

 

 

 
 
 

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "МЕДИЦИНСКИ ОДИТ" ПОЛУЧАВА  
ПО-ГОЛЕМИ ПРАВОМОЩИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ 

 
Изпълнителна агенция „Медицински одит" ще получи по-големи правомощия за контрол на ра-
ботата на лечебните заведения и финансирането им от НЗОК и частни фондове. Това става ясно 
от промените, които предлага Министерството на здравеопазването в Закона за здравето, инфор-
мира Clinica.bg. 
 
ИАМО ще може да дава задължителни предписания при нарушение на изисквания, на които 
трябва да отговарят устройството и дейността на болниците. Ако те не ги изпълнят, ще бъдат сан-
кционирани. Глобите за клиниките, които не спазят задължителните предписания са от 3000 лв. 
при първо нарушение до 15 хил. лв. при второ.  
 
В момента агенцията може само да констатира нарушенията и да прави мотивирани предложения 
до МЗ за налагане на санкции. С промените ИАМО ще има възможност да прави мотивирани 
предложения до министъра на здравеопазването за отнемане на разрешения за дейност, когато са 
нарушени правата на пациентите не само за болниците, но и за онкологичните диспансери, кож-
ните центрове и домовете за деца с увреждания. Досега те бяха извън обхвата на нейните правомо-
щия.  
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САМО ЗДРАВНИ БАКАЛАВРИ ЩЕ МОГАТ  
ДА ПРАКТИКУВАТ КАТО ЛЕЧИТЕЛИ 

 
Единствено здравни бакалаври да могат да прилагат 
неконвенционални методи на лечение, а тази въз-
можност да отпадне за лица, които имат само средно 
образование. Това предложение е заложено в Зако-
нопроекта за изменение и допълнение на Закона за 
здравето, който бе публикуван на електронната 
страница на Министерството на здравеопазването 
(МЗ) за обществено обсъждане, информира Redme-
dia.bg. 
 

"С посочената разпоредба е дадена възможност на лица, 
които притежават диплома за завършено средно образо-
вание и свидетелство за успешно проведено обучение не 
по-малко от 4 семестъра във висше медицинско училище 
при условия и по ред, определени с наредба на министъра 
на здравеопазването и министъра на образованието и 
науката да практикуват неконвенционални методи за 
благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве, 
с изключение на хомеопатия. До настоящия момент 
такава наредба не е издавана и не е осъществявано обуче-
ние на лица, които да извършват неконвенционални ме-
тоди за благоприятно въздействие върху индивидуално-
то здраве", посочват от здравното министерство. 
 

В новите правила е залегнало диетолечението да се 
прилага само от лекари, а диетиката да бъде изваде-
на от списъка на регламентираните видове некон-
венционални методи за благоприятно въздействие 
върху индивидуалното здраве. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

ПРАВИТЕЛСТВОТО ОДОБРИ  
НАЦИОНАЛНАТА НАУЧНА ПРОГРАМА  
ЗА ЕЛЕКТРОННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 

 

 
Национална научна програма „Електронно здравео-
пазване в България“ бе одобрена на заседанието на 
Министерския съвет, проведено на 15.08. 2018 г. Тя 
е една от единайсетте национални научни програ-
ми за периода 2018-2022 г., които прие  Кабинета, 
информира Zdrave.net.  
 
Програмите имат за цел да създадат условия за 
търсене и намиране на решения на актуални и зна-
чими обществени предизвикателства, свързани с 
екологични, технологични, културно-исторически, 
етични, здравни, икономически и други въпроси и 
проблеми, както и със стимулирането на младите 
учени в страната.  
 
Програмите са разработени съгласувано със сектор-
ните политики на редица министерства. Научни-
те дейности са определени след постигнато съгла-
сие между висшите училища и научните организа-
ции в България за съвместно изпълнение на заложе-
ните в програмите цели. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ 

                 
                                     БР ОЙ 8           ГОДИНА 9                2018 г.                БАПЗ Г            
 
  БРОЙ 12               ГОДИНА  7                2016  г.               БАПЗ Г           

 

 

 

СТЕСНЯВАТ КРЪГА НА ПАЦИЕНТИТЕ, ПОПАДАЩИ 
В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА ЛИЦА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА 

 
Промяна в разпоредбата за Националния служебен регистър на лица с психични разстройства 
предлага МЗ, информира Zdrave.net. 
 

„Към настоящия момент е регламентирано създаването на регистър, основан на признак боледуване от 
психично разстройство. Разпоредбата не уточнява вида на психичното разстройство, като по този на-
чин кръгът на лицата, които следва да бъдат включени в регистъра, се разширява изключително много. На 
практика този регистър ще включва всички, които са потърсили психиатрична помощ в България“, от-
белязват от ведомството в мотивите към промяната. 
 

Предвижда се Националният център по обществено здраве и анализи да създаде на практика и 
поддържа заложения и сега в закона Национален регистър на пациентите с психични заболява-
ния в Република България, преминали на лечение през лечебни заведения за стационарна психи-
атрична помощ, центрове за психично здраве, психиатрични клиники или отделения на лечебни 
заведения за болнична помощ и/или в лечебни заведения за специализирана психиатрична из-
вънболнична помощ.  
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ПАЦИЕНТСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ОДОБРЯВАТ 
ПРОМЕНИТЕ В ПРАВИЛНИКА НА ФОНДА  

ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕЦА 
 
От Пациентски организации „Заедно с теб“ изпра-
тиха становище до медиите за промените в Пра-
вилника за дейността и организацията на работа 
на Център „Фонд за лечение на деца“,  информира 
Zdrave.net. 
 
Според пациентските  организации финансиране-
то на чуждестранни специалисти за участие в диаг-
ностика и лечение на децата в България съвместно 
с български екипи ще осигури от една страна ка-
чествена медицинска помощ от по-опитни лекари 
за определени заболявания, от друга страна ще да-
де увереност на родителите, че правят най-доброто 
за лечението на децата си. От трета страна, ще се 
повиши капацитета на нашите екипи и в бъдеще 
тази инвестиция ще се възвърне многократно, пи-
ше още в писмото, подписано от председателя на 
"Заедно с теб" Пенка Георгиева, която е и член на 
Обществения съвет на Фонда за лечение на деца. 
 
 „Заедно с теб“  приветстват и предложението на 
МЗ за съвместно възлагане на обществени поръчки 
за медицинските изделия, от които се нуждаят де-
цата. Според тях по този начин ще може админист-
рацията на Фонда за лечение на деца да се възполз-
ва от експертния потенциал на екипите на минис-
терството, а и така министърът ще може да упраж-
нява контрол върху провеждането на обществените 
поръчки. 
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ПРЕПИТВАТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК 
МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ ОТ ЕС 

 
По-строги правила за проверка на езиковите умения на 
чуждестранните медицински сестри и останалите спе-
циалисти по здравни грижи ще се въведат у нас. Това 
предвиждат промени в Наредба № 15 от 2005 г. на МЗ за 
установяване на владеенето на български език и професи-
оналната терминология на български език от чужденци-
те за упражняване на медицинска професия в Република 
Българи,, информира  Сlinica.bg 
 

Идеята е на изпит за български вече да се явяват и спе-
циалистите от държави-членки на Европейския съюз, 
които искат да работят у нас. Засега тези правила са 
важали само за хора от трети страни, обясняват от 
ресорното ведомство.  
 

С промените се разширява и кръга на специалистите, 
които подлежат на езикова проверка.  Досега на изпит са 
се явявали медицинските сестри, акушерките и асоции-
раните медицински специалисти от други държави. От 
този кръг са били изпуснати инспекторите по общест-
вено здраве, зъботехниците и помощник-фармацевтите. 
С промените те също ще трябва да полагат изпит. 
 

Образецът на удостоверение за владеене на български език 
и професионална терминология на български език досега 
се издаваше да послужи пред Министерството на здраве-
опазването и е валидно за упражняване на професията на 
територията на страната. С промените обаче, удосто-
верението вече ще е необходимо и на други заинтересова-
ни страни – работодатели, регионални здравни инспек-
ции, съсловни организации, висши училища и др. 

 

 
     
 

УВЕЛИЧАВАТ СПИСЪКА НА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА С ОЩЕ ШЕСТ 
 

Списъкът с наркотични вещества у нас ще се увеличи с още шест. Това предвижда проект за Промени в На-
редбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, които подготвя здравното 
министерство. Това съобщи Clinica.bg. 
 

Имената на веществата са Акрилоилфентанил, Карфентанил, Окфентанил, Тетрахидрофуранилфентанил,  
4-Флуороизобутирфентанил и Фуранилфентанил. Причината, поради която се прибавят в списъка с нарко-
тични вещества е фактът, че те са опасни за човешкото здраве. 
 

На 61-та годишна сесия на Комисията по наркотичните вещества към ООН, проведена през март 2018 г. във 
Виена, е взето решение въз основа на препоръка на Световната здравна организация да бъдат поставени под 
международен контрол дванадесет вещества чрез включване в списъците на Конвенциите на ООН по упойва-
щите и психотропните вещества, част от тях са и тези шест, обясняват от здравното ведомство. Те са синтетич-
ни аналози на фентанила и за тях следва да се приложат по-строги мерки за контрол. 
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ВЗИМАТ МЕРКИ СРЕЩУ КОРУПЦИЯТА ПРИ 
МЕДИЦИНСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ 

 

Идентифициране на корупционни практики във 
връзка с доставката и употребата на медицински 
изделия – това е една от мерките на правителството, 
записани в Националната програма за реформи за 
2018 г. Според плана за изпълнението им, управля-
ващите е трябвало да излязат с модел на решение на 
проблема с корупцията до юли 2017 г., информира 
Zdrave.net.  
 

В хода на дейността по мярката е извършено допъл-
нително предпроектно проучване, като е разширен 
обхватът на анализите и предмета на проекта. Из-
вършени са анализи на европейската, международ-
ната и националната стратегическа и законова рам-
ка във връзка с производството, търговията и дист-
рибуцията на медицинските изделия, употребата в 
болничната и извънболничната помощ и извежда-
нето им от употреба, системата от контролни орга-
ни на МЗ, координацията и връзките между тях, а 
също така надзора на националния пазар на меди-
цински изделия и степента на координация в тази 
дейност между министерствата на здравеопазването, 
икономиката и финансите. 
 

Предложена е система от общо 81 основни и спома-
гателни мерки, насочени към реформиране на сис-
темата на приложение на медицинските изделия, в 
т.ч. и чрез по-висока степен на използване на ин-
формационни технологии, става ясно от документа. 
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МС ПРИЕ НОВИ МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ 
НА ПРЕКИТЕ ПЛАЩАНИЯ ОТ ПАЦИЕНТИТЕ 

 
Нови мерки за ограничаване на преките плащания от стра-
на на пациентите прие Министерския съвет. Те са част 
от актуализацията на Националната програма за реформи 
за 2018 г., съобщи Clinica.bg.   
 

Промените са в отговор на препоръките на Съвета на ЕС 
от тази година. В тях за пореден път към страната ни 
бяха отправени забележки за затруднения достъп до здрав-
ната система. Той е следствие от ниския дял на публични-
те разходи, високия брой неосигурени и огромния размер на 
кешовото доплащане за пациентите, смятат евро-
пейските експерти. В същото време отново според Съвета 
на Европа България продължава да е държавата в Общност-
та с най-ниски доходи и най-висок риск на хората в нея от 
изпадане в бедност. Около една пета от българите са заст-
рашени постоянно от тази опасност, а разликата в доходи-
те им е осем пъти по-малка с двайсетте процента най-
богатите ни сънародници, отчитат експертите.  

 
 
 

 САНКЦИИТЕ ЗА НАРУШЕНИ ПРАВА  
НА ПАЦИЕНТА СКАЧАТ ДРАСТИЧНО 

 
Сериозен скок на санкциите за физически лица 
и лечебни заведения, които нарушават правата 
на пациентите предвиждат промени, включени в 
Законопроекта за изменение и допълнение на 
Закона за здравето, публикуван за обществено 
обсъждане на сайта на Министерството на здра-
веопазването. 
 
Досега контролните органи можеха да налагат 
на лечебните заведения санкция в размер на 500 
до 1500 лв. при първо нарушение и между 1000 и 
3000 лв. - при повторно нарушение., информира 
Redmedia.bg. Ако промяната стане факт нару-
шителите ще могат да бъдат санкционирани с 
трикратно по-високи суми. Така при първо на-
рушение лечебните заведения ще трябва да зап-
лащат санкция в размер между 1500 и 3000 лв., а 
при повторно нарушение - между 3000 и 6000 лв.  
 
В законопроекта се предвижда от 1 януари 2020 
г. финансирането и предоставянето на помощни 
средства и медицински изделия за хората с ув-
реждания да премине към системата на здравео-
пазването, в натурално измерение и в съответст-
вие с утвърдени стандарти за качество, инфор-
мира Zdrave.net,  
 
В тримесечен срок от влизането в сила на закона 
министърът на здравеопазването и управителят 
на Националната здравноосигурителна каса 
трябва да изработят и утвърдят стандарти за ка-
чество на медицинските изделия и помощните 
средства за хората с увреждания. Въвежда се и 
нов вид оценка на потребностите на хората с 
увреждания, съобразена с индивидуалните пот-
ребности. Заключенията от индивидуалната 
оценка ще са задължителни за всички органи.  
 
Предвижда се да се създаде нов специализиран 
орган за хората с увреждания на бюджетна изд-
ръжка към Министерския съвет, който ще отго-
варя за индивидуалната оценка от 1 януари 2021 
г. До тази дата задълженията му ще се изпълня-
ват от Агенцията за социално подпомагане и 
Агенцията на хората с увреждания. 
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РАЗШИРЯВАТ ПАКЕТА НА НЗОК 
 

Пакетът здравни дейности, гарантиран от Нацио-
налната здравноосигурителна каса, ще се разшири. 
Това е записано в актуализираните мерки към На-
ционалната програма за реформи за 2018 г., които 
Кабинетът прие миналата седмица, информира 
Zdrave.net. 
 

Разширяването ще се осъществи „чрез сключване 
на национален рамков договор за 2019 г.“, е записа-
но в мерките. Разширяването е по мяр-
ка  „Изпълнение на Национална здравна стратегия 
2020“, като там се включват още сключване на дого-
вори между лечебните заведения и НЗОК въз осно-
ва на Националната здравна карта, Наредбата за 
критериите и реда за избор на лечебни заведения за 
болнична помощ, както и мащабен проект за мо-
дернизация на системата за спешна медицинска 
помощ. 
 

Разширяването на пакета дейности, покриван от 
НЗОК, е свързано и с още една от мерките - 
„Усъвършенстване на механизмите на заплащане 
на медицинските дейности и осъществяване на 
ефективен контрол при финансиране на здравни 
дейности с публичен ресурс“, като тук се предвиж-
да и усъвършенстване на механизмите за контрол 
на медицинските дейности. 

 
 

ВКЛЮЧВАТ И НАРГИЛЕТО В ЗАБРАНАТА  
ЗА ПУШЕНЕ НА ЗАКРИТО 

 

Обхватът на забраната за пушене на цигари на зак-
рити обществени места и на някои открити общест-
вени места ще се разшири. В забраната ще бъдат 
включено и пушенето с наргиле. Предложението се 
залага с промени в Закона за здравето, публикувани 
на сайта на МЗ за обществено обсъждане, информи-
ра Zdrave.net. За спазването на забраната ще следят 
регионалните здравни инспекции. 
 

Предлага се промяна в санкциите за случаите, в кои-
то се констатира пушене в обект, стопанисван от 
едноличен търговец, съответно от юридическо лице. 
Целта е ясно да се дефинира вината на едноличния 
търговец, съответно на юридическото лице, посоч-
ват от МЗ в мотивите към документа. 
 

Въвежда се принудителна административна мярка 
за спиране експлоатацията на обект за определен 
срок в случаите на повторно нарушение на забрана-
та за пушене на тютюневи изделия и изделия за вод-
на лула, несъдържащи тютюн. Предлага се измене-
ние и в Закона за закрила на детето, където да се 
въведе забрана за предлагането и продажбата на 
деца на алкохолни напитки, тютюневи изделия и 
наргилетата. 
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ВСЕКИ ПЕТИ ТИЙНЕЙДЖЪР У НАС ПИЕ ЕНЕРГИЙНИ НАПИТКИ 
 

Децата и особено тийнейджърите са много податливи на рек-
ламата и приемат енергийни напитки. Последното проучва-
не на Националния център по обществено здраве и анализи 
(НЦОЗА) показва, че 20% от 14-18 годишните изпиват една 
или повече енергийни напитки на ден. Това каза в интервю 
за програма „Хоризонт“ на БНР доц. Лалка Рангелова, екс-
перт по хранене и диететика в НЦОЗА.  
Специалистите са категорични, че тези напитки не са подхо-
дящи за деца заради високото съдържание на кофеин и био-
логично активни вещества, които са от полза повече на хора-
та в активна възраст и на спортуващите. Особено опасен мо-
же да бъде приемът на енергийните напитки заедно с алко-
хол, защото енергийните напитки могат да маскират токсич-
ното действие на алкохола. 
Най-полезното питие през летните жеги е водата, изтъкна 
доц. Рангелова и посъветва да се пие вода през целия ден, но 
в малки количества и често.  
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ВАРНА СТАВА СТОЛИЦА НА  
ПЕРСОНАЛИЗИРАНАТА МЕДИЦИНА,  
3D ТЕХНОЛОГИИТЕ И РОБОТИКАТА 

 

Медицинският университет "Проф. д-р Параскев 
Стоянов" - Варна е партньор в проект за изгражда-
нето на Център за компетентност по персонализи-
рана медицина, 3D и телемедицина, роботизирана 
и минималноинвазивна хирургия, съобщиха от 
университета. Финансирането в размер на 23 695 
179,29 лв. e гарантирано от оперативна програма 
„Наука и образование за интелигентен растеж“ и 
Европейския регионален фонд, като 20 140 902.40 
лв. ще бъдат инвестирани от фонда, а останалите 3 
554 276.89 лв. ще бъдат от национално съфинанси-
ране. 
 

Водещата организация по реализацията на проекта 
е Медицински университет – Плевен, в партньорст-
во с нея ще работят Медицински университет - Вар-
на и Институтът по системно инженерство и робо-
тика към БАН. Асоциирани партньори в изгражда-
нето на Центъра за компетентност ще бъдат УМ-
БАЛ „Света Марина” - Варна; УМБАЛ “Д-р Георги 
Странски” - Плевен; Компанията за иновативни 
решения “5th Degree" и “Florida Hospital Cancer In-
stitute” - САЩ.  
 

Очакванията са през следващите 10 години центъ-
рът да развива дейността си на базата на високотех-
нологична и проиновативна инфраструктура, коя-
то включва авангардно оборудване, нови техноло-
гии и специализиран софтуер.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

СТАРТИРА НАЦИОНАЛНАТА  
ЛЯТНА АНТИСПИН КАМПАНИЯ 

 
 
На 15 август 2018 г. стартира Национална лятна АН-
ТИСПИН кампания, която ще продължи до 15 сеп-
тември 2018 г., съобщиха от Министерството на 
здравеопазването. От там припомнят,че в страната 
функционират 13 Кабинета за безплатно и аноним-
но консултиране и изследване за ХИВ (КАБКИС) 
към РЗИ. В тези кабинети се извършва предтестови 
и следтестови консултации от подготвени медицин-
ски специалисти за повишаване на информираност-
та по проблемите на ХИВ/СПИН. От началото на 
годината до юли над 162 000 лица са се изследвали в 
тях.  
 

През периода 1986 г. – 03.08.2018 г. в България са ре-
гистрирани общо 2 876 лица с ХИВ инфекция. От 
началото на тази година са открити нови 161 ХИВ–
серопозитивни. Запазва се тенденцията от послед-
ните години броят на новорегистрираните мъже да 
е многократно по-голям от инфектираните жени. 
Съотношението на инфектираните мъже и жени 
през настоящата година е 6:1 (139 мъже и 22 жени). 
Тази година най-засегната е възрастовата група 30-
39 г. - 44%, следвана от възрастовата група 20-29 г. – 
25%. Честотата на новорегистрираните случай с 
ХИВ инфекция на 100 000 души население в страни-
те от ЕС и ЕИП през 2016 г. е 5.7, за България показа-
телят е 2.8. 
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ИЗДАВАТ ТЕЛК РЕШЕНИЯ ПО НОВИ ПРАВИЛА 
 
От 3.08.2018 г. лекарите в ТЕЛК изчисляват процента на загубена работоспособност по различен 
начин. Промените в наредбата за медицинската експертиза на Министерство на здравеопазването 
са обнародвани в "Държавен вестник", съобщи Clinica.bg. 
  
С промените се предлага нов подход при оценката на инвалидност чрез премахване на математичес-
ката формула на изчисление при множество увреждания. Идеята е да се даде приоритет на най-
тежките случаи, а по-леките да се пресеят. Заради това най-голям процент ще носи основното за-
боляване, а процент за придружаващо ще се дава само, ако то е с над 50% инвалидност. Това означа-
ва, че ако основната диагноза носи 80%, ще може да се добавят до 20% от втората. Повишават се 
същевременно процентите при злокачествени образувания. Досега при онкологични диагнози след 
петата година, ако липсват метастази, лекарите определяха 30% увреждане, но с новите промени 
се предлага да се гарантират 50% трайно намалена работоспособност.  
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Правителството одобри създаването на нов регис-
тър на хората с увреждания, информира Clinica.bg. 
Очаква се той да бъде готов до края на годината.  
В електронния регистър хората с увреждания ще 
имат профили, в които ще се съдържа информация 
от различни институции. Идеята е така да се 
постигне по-ефективно, удобно и интегрирано ад-
министративно и социално обслужване на хората с 
увреждания.  
 
Предвижда се и подобряване на информационната 
система на Агенцията за хората с увреждания. Тя 
ще бъде интегрирана електронно с МЗ, НЗОК, 
ГРАО и МОН. Ще бъде надградена и Единната ин-
формационна система на медицинската експерти-
за на НЕЛК и на институциите, с които взаимо-
действа - НЗОК, АХУ, ГРАО и общините. Допъл-
нително ще се автоматизира процесът по предос-
тавяне на необходимите медицински и други доку-
менти за определяне степента на неработоспособ-
ност, предвижда още решението на Министерския 
съвет. 
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УЛЕСНЯВАТ ДОСТЪПА НА КНИГИ ЗА НЕЗРЯЩИ 
 

Хората с увреждания ще имат по-лесен достъп до книги, вестници 
и други печатни издания. Това предвиждат изменения в Закона за 
авторското право, които прие Министерския съвет. Така на прак-
тика се въвеждат нови възможности за свободно използване на пис-
мени произведения от незрящи или лица с физически уврежда-
ния, които се затрудняват при четенето или боравенето с печатни 
материали, информира Clinica.bg. 
 

Измененията регламентират изготвянето на копия например на 
книга в алтернативен формат, достъпен за лицата с увреждания. 
Това е възможно да се случи чрез брайлов шрифт, едър шрифт, 
адаптирана електронна книга, звукозапис на съдържанието на 
писмено произведение (аудиокнига), радиопредаване и други.   
Копията в достъпен формат могат да се изготвят от лица с увреждания, от техен асистент, или пък от орга-
низации, които са уведомили културния министър, че ще извършват такава дейност. Това могат да бъдат 
юридически лица, които подпомагат дейността на читалища, библиотеки или пък специалните училища за 
обучение и подкрепа на ученици със сензорни увреждания - увреден слух или нарушено зрение.  

 
 
 
 
 
 

ПРАВЯТ НОВ ЕЛЕКТРОНЕН РЕГИСТЪР ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ 
 

 
 

Още 12 сгради ще станат достъпни за хората с уврежда-
ния. Ремонтите в тях ще бъдат за близо 1 млн. лв. и ще се 
финансират по проект „Красива България". 
 
Обществените сгради, които ще се облагородят се посе-
щават от над 400 000 граждани годишно. В тях ще се 
изградят рампи, асансьори, подемни платформи, достъп-
ни помещения за общо ползване и санитарно-хигиенни 
възли, достъпни входни и комуникационни пространства. 
Общата стойност на одобрените проектни предложения 
е 1 154 271 лева. От тях 937 547 лева ще се осигурят по 
проект "Красива България" на Министерството на тру-
да и социалната политика. Останалата част от средст-
вата - 216 724 лева, ще дойдат като съфинансиране от 
страна на кандидатите. 
 
Сред сградите, които ще се ремонтират са театър 
"Българска армия", Медицински център - 1 в гр. Гоце Дел-
чев, общинската администрация в Девня, Амбулаторно 
поликлинично здравно заведение в гр. Левски, общинската 
поликлиника в Павликени, административните сгради на 
общините Разлог и Троян, XI ОУ "Николай Лилиев" в 
Стара Загора, Професионалната гимназия по компютърно 
програмиране и иновации в Бургас и др. 
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Мерки за ограничаване липсата на лекарства взема 
ЕС. След работна група по тази тема Европейската 
агенция по лекарствата (ЕМА) публикува 
двегодишен план за справяне с дефицитите на важ-
ни медикаменти, които възникват в различните дър-
жави. На нея са присъствали представители и на 
отговорните институции от всяка държава, инфор-
мира Clinica.bg. 
 
Проблеми с осигуряването на медикаменти има нав-
сякъде. Причините за тях са различни - спиране на 
производства, липса на търговски интерес на компа-
ниите към даден пазар, реекспорт, по-голямо търсе-
не от наличните възможности на фирмите. Точен 
анализ за това колко лекарства липсват към момента 
няма. В сайта си ЕМА има информация за недостиг 
на 8 медикамента. Очаква се проблемите с недостига 
на лекарства в ЕС да се увеличат заради Брекзит и 
излизането на Англия от ЕС. 
 
Планът за справяне на ЕМА с тези проблеми обхва-
ща периода до 2020 г. Мерките в него са в три посо-
ки – промени в разрешителните за употреба, достав-
ките и комуникацията. Предвижда се надписите На 
медикаментите да са на няколко езика за близки па-
зари, така че да може да се предотвратява лекарстве- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ния дефицит в дадена държава като се внесат меди- 
каменти от друга страна. Също така до края на 2019 
г. ще се предприеме издаване на разширено разре-
шение за употреба и за пазари, които не са интерес-
ни за компаниите, какъвто често се оказва българс-
кия, защото е малък. 
 
Друга идея е да се въведат по-дълги предупредител-
ни периоди при изтегляне на лекарствата, за да мо-
же всяка държава да реагира. От ЕМА отбелязват, че 
вече са въведени промени за по-бързото одобряване 
на генерици и биоподобни продукти.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

БОЛНИЦИТЕ ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ МОГАТ ДА ИЗПАДНАТ  
В КРИЗА ЗА ЛЕКАРСТВА СЛЕД BREXIT 

 

Болниците във Великобритания  са загрозени от опасността за недостиг на лекарства в случай на 
Brexit без споразумение, предупреждават тръстове на Националната здравна система (НЗС) на 
Великобритания в лично съобщение към изпълнителния директор на системата, пинформира 
Medicalnews.bg, позавайки се на британския вестник The Times. 
Министри и началници на здравеопазването са обвинени за потенциален провал в преговорите за 
сключване на споразумение за Brexit от „Доставчиците“ на НЗС. 
 
„Цялата верига за доставки на фармацевтика може да бъде неблагоприятно засегната. Публичното 
здравеопазване и координацията на контрола върху заразите също може да пострадат и нашите усилия да 
уверим, задържим и привлечем европейската работна сила, на която НЗС разчита, също могат да бъдат 
застрашени“, коментира Крис Хопстън, изпълнителен директор на групата на НЗС. 

 
 

 
ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ ВЗИМА МЕРКИ 

ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ ДЕФИЦИТА НА ЛЕКАРСТВА 
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УЕДНАКВЯВАТ ПРАВИЛАТА В ЕС 
ЗА ОЦЕНКА НА ЗДРАВНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Асоциацията на Европейските болнични фармацев-
ти (EAHP) подкрепя усилията на Европейската ко-
мисия за увеличаване на кооперацията между дър-
жавите членки при извършване на оценката на 
здравните технологии (ОЗТ). Това се казва в позиция 
на асоциацията, съобщи Clinica.bg. Повод за нея е 
напредъкът в работата на комисията за уеднаквява-
не на правилата в общността при преценката дали 
едно ново лекарство или изделие има принадена 
полза и икономически ефект, за да се финансира с 
публични средства.  
 

Към момента всяка държава сама изработва прави-
лата, по които прави този анализ. Идеята на ЕК оба-
че е те да се уеднаквят поне за медицинската част на 
оценката, а икономическата да остане приоритет на 
всяка страна. 

 

 
 

КИТАЙСКИТЕ ФАРМАЦЕВТИЧНИ КОМПАНИИ  
С ПРОБЛЕМНИЯ ВАЛСАРТАН ОСТАНАХА 

БЕЗ ПРАВО ДА ПРОИЗВЕЖДАТ ЗА ЕС 
 

Китайските фармацевтични компании Zhejiang 
Tianyu и Zhejiang Huahai вече нямат право да произ-
веждат активното вещество валсартан за лекарства в 
страните от Европейския съюз след прекратяването 
на техните разрешителни да снабдяват ЕС с валсар-
тан, който отговаря на европейските изисквания. За 
това информира Zdrave.net, позовавайки се на съоб-
щение на Европейската агенция по лекарствата 
(ЕМА). 
 

Наскоро от ЕМА съобщиха, че във валсартана на 
тези компании е открит N-нитрозодиметиламин. 
Веществото се смята за вероятен причинител на рак 
при човека на базата на резултати от лабораторни 
тестове. 
 

Нивата на NDMA, открити до момента в партиди 
валсартан, произведен от Zhejiang Tianyu, са значи-
телно по-ниски от тези, открити в активното вещест-
во на китайската фармацевтична компания Zhejiang 
Huahai, което предизвика изтеглянето на редица 
партиди лекарства през юли 2018 г.  

 
 
 

ЕМА СЕ ПРОИЗНЕСЕ ЗА РИСКА  
ОТ ДЪЛГОГОДИШНАТА УПОТРЕБА  

НА БЛОКИРАНИЯ ВАЛСАРТАН 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оценката за риска от приема на блокирания валсартан 
вече е готова. Хапчетата за кръвно с опасен примес, кои-
то бяха изтеглени, увеличават случаите на рак с един на 
всеки 5 000 души, ако се пият на макс всеки ден в продъл-
жение на 7 години. Това показва предварителната оценка 
на Европейската агенция по лекарствата (European 
Мedicines Аgency - EMА), информира Clinica.bg.  
 

Според експертите рискът от развиването на рак е ми-
нимален и пациентите не трябва да се притесняват.  
 

 
 

Европейската комисия реши: 
ТРЯБВА ДА СПРЕМ ДА МЕСТИМ СТРЕЛКИТЕ  

НА ЧАСОВНИЦИТЕ ВСЯКА ГОДИНА 
 

В последния ден на август Европейската комисия реши, че 
трябва да спрем да местим стрелките на часовниците си 
всяка година. Промяната предложи председателят на ЕК 
Жан Клод Юнкер. За да стане тя факт обаче, трябва да се 
подкрепи и от евродепутатите и всяка държава в Общ-
ността, информира Clinica.bg. 
 

Причината за това решение са резултатите от допитва-
нето, което ЕК направи сред гражданите на общността. 
Около 4.6 милиона души предимно от Германия взеха учас-
тие в него, а над 80% искат местенето на стрелките на 
часовниците с един час през зимата и лятото да спре. 
Сред причините за това желание е и здравният диском-
форт до който води смяната на времето. То се асоциира с 
влошаване на съня и затруднена  работа на нервната и на 
сърдечносъдовата системи. 
 

Дали решението ще стане факт зависи от това как-
во ще решат правителствата на държавите-членки 
и парламентът на ЕС. 
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ФЕДЕРАЦИЯТА НА МЕДИЦИТЕ В ГЪРЦИЯ  

АЛАРМИРА, ЧЕ СЕ УВЕЛИЧАВАТ   
БОЛНИТЕ ОТ ЗАПАДНОНИЛСКА ТРЕСКА  

 
 
 
 

Националната федерация на гръцките медици (POEDIN) изра-
зи тревога за увеличените случаите на зараза със западнонилска 
треска и обвини правителството и регионалната здравна инс-
пекция на Атика в "привидно безразличие", информира 
Zdrave.net, позовавайки се на Kathimerini.gr.  
 
Трима души над 70-годишна възраст са починали миналата 
седмица, след като са били заразени с вируса. Тази година в 
страната са потвърдени 60 случая на заразяване със западно-
нилска треска. 
 
В изявление в понеделник POEDIN заяви, че поради липсата на 
ангажираност на държавните органи, "разпространението на 
западнонилския вирус не само не е било ограничено, но се разрас-
тва всекидневно и вече е засегнало почти цяла Атика". Под 
наблюдение са много райони на Западна Атика - Мегара, 
Мандра, Неа Перамос, Елефсина и Аспропигос. Предстои това 
да се случи и в другите засегнати райони - Пирея, Никая, 
Коридалос, Драпецона и Саламина. POEDIN предупреди, че 
съществува риск от недостиг на кръв, тъй като на жителите 
на контролираните райони е забранено да даряват. 
 
 

 
 

ПЪРВИ СЛУЧАЙ НА ЗАПАДНОНИЛСКА ТРЕСКА  
В БЪЛГАРИЯ 

 
Първи случай на западнонилска треска е регистриран у 
нас. Става дума за 75-годишна жена от Бургас, която се е 
заразила вследствие на ухапване от комар. Жената е била 
приета в Инфекциозното отделение на Бургаската болни-
ца и вече е изписана. Това съобщи за Сlinica.bg главният 
държавен здравен инспектор д-р Ангел Кунчев.  
 

През следващите дни община Бургас ще проведе засилени 
дезинсекционни мероприятия на местата, където се съби-
рат много хора, и в биотопите, където се развъждат кома-
ри, които пренасят опасния вирус, информира Zdrave.net. 
Общината предупреди всички болници на своя 
територия да следят внимателно за евентуални случаи на 
западнонилска треска, защото тя се диагностицира 
трудно. 80 % от заразените не проявяват никакви симпто-
ми. При останалите 20 % признаците на болестта са много 
подобни на грип - температура, болки в тялото, отпадна-
лост, подуване на лимфните възли.  
 

При 1% от заболелите изходът е летален и предизвикан от 
впоследствие развит енцефалит или менингит. Това са 
основно възрастни хора, хора със слаба имунна система и 
съвсем малки деца. 

 

 
 
 
 
 

ЗАПАДНОНИЛСКА ТРЕСКА И ШАРКА ПРЕВЗЕХА ЕС 

 
 

Остро повишаване на случаите на западнонилска треска и 
шарка през 2018 г. , отчете Европейският офис на СЗО. Об-
що 401 случая на екзотичната болест са докладвани до сре-
дата на август на Стария континент, информира Clinica.bg 
Сред тях има и 22 смъртни инцидента. Най-засегнатите 
държави са Сърбия (126 заразени), Италия (123 заразени), 
Гърция (75 заразени), Румъния (31 заразени). Всички тези 
региони са имали подобни случаи и предишни години, 
никога обаче в такива размери. Според здравните експерти 
вирусът може да достигне до края на годината и в държа-
ви, където досега не е бил. Основната причина за това пък 
се оказват климатичните промени. Високите температури в 
съседките на България през тази година, както и многото 
дъждове, последвани от суша създават идеални условия за 
разпространението на комарите, които пренасят вируса, 
отчитат здравните експерти. 
 
Добрата новина е, че в повечето случаи хората не развиват 
симптомите на западнонилска треска. Те се проявяват само 
в 20% от заразените. Тези хора могат да получат главобо-
лие, температура, възпалено гърло, мускулна слабост. Ин- 
 

 
фекцията е най-опасна за бременните и по-възрастните 
хора, при които може да доведе до неврологични усложне-
ния, като менингит и енцефалит. Подобни проблеми оба-
че има само в 1% от заразените.  
 
Над 41 000 деца и възрастни са се заразили с шарка в Евро-
па за първите шест месеца на 2018 г., отчитат от СЗО. Тази 
цифра е много по-висока от всички предишни години. 
Между 5273 и 23 927 е варирал броя на болните от 2010 
досега и то за цяла година, казват експертите. Най-много 
случаи има в седем държави – Украйна, Франция, Гърция, 
Италия, Русия, Сърбия и Грузия. Там заболелите са над 
1000, като само в Украйна те са над 23 000. Смъртни слу-
чаи има във всяка от тези държави, като най-много – 14, те 
са в Сърбия, допълват експертите. 
 
Специалистите твърдят, че шарката може да бъде спряна. 
За целта хората просто трябва да се имунизират. Това оба-
че означава ваксини да има 95% от населението, добавят 
експертите. За съжаление има определени региони и гру-
пи от населението, където този процент е едва 70%.  
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Населението на България се топи най-бързо в срав-
нение с всички други страни по света, съобщи 
„Бизнес инсайдър”. Според изданието съвсем скоро 
българите ще бъдат колкото са били след края на 
Втората световна война. Очаква се през 2050 г. те да 
са едва 5,4 милиона, като причината за това не е са-
мо ниският коефициент на плодовитост от 1,46 деца 
на жена, но и голямата трудова емиграция. 
 
Десетте държави с най-бързо намаляващо население 
са в Европа, като повечето са членове на ЕС. В тази 
негативна класация, след България се нареждат Лат-
вия, Украйна, Хърватска, Румъния, Молдова, Литва, 
Полша, Сърбия и Унгария. 
 
Проблеми с ниската раждаемост имат САЩ, Япо-
ния, Южна Корея, Испания, Италия и Великобрита-
ния. 
Раждаемостта в САЩ остава под „заместващото ни-
во” от 70-те години на миналия век насам, което оз-
начава, че не се раждат достатъчно деца, за да се за-
пази броят на населението стабилен. А фертилност-
та на жените намалява и през миналата година дос-
тигна рекордно ниско ниво. 
 
В Южна Корея коефициентът на плодовитост е 1,26 
- по-нисък дори от този в България. Рекордно малко 
- 464 000 деца са родени в Италия през миналата го-
дина, а средната възраст е страната надвиши 45 г. за 
първи път. Раждаемостта във Великобритания е 
спаднала до най-ниското ниво от десет години на-
сам. Броят на смъртните случаи в Испания надхвър-
ля броя на ражданията от години. Повечето от тези 
страни успяват донякъде да компенсират спада на 
раждаемостта с прием на имигранти, което обаче 
поражда редица икономически и социални пробле-
ми. 
 
Дори Китай отчита срив в демографската политика. 
Експерти предричат, че през 2030 година 25% от ки-
тайците ще бъдат на възраст над 60 години. А влас-
тите срещат сериозни трудности да стимулират 
раждаемостта, след като в продължение на десетиле-
тия на китайските семейства не се разрешаваше да 
имат повече от едно дете. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

БЪЛГАРИЯ ВОДИ СВЕТОВНАТА КЛАСАЦИЯ  
ПО НИСКА РАЖДАЕМОСТ 

 
 

70% ОТ ЛЕКАРИТЕ В СВЕТА  
ПРЕДПОЧИТАТ ЦЕЗАРОВОТО СЕЧЕНИЕ  

ПРЕД ЕСТЕСТВЕНОТО РАЖДАНЕ 
 
Ново изследване показва, че почти 70% от лекарите, кои-
то правят цезарово сечение при раждане, всъщност го 
правят заради опасения, че след естествено раждане ще 
бъдат съдени, информира Zdrave.net.  
 
Обзор на проведени изследвания по темата дава 
представа за основните причини, поради които акушер-
гинеколозите прибягват до цезарово сечение. Освен заради 
страха от съдебно преследване, лекарите избират 
цезарово сечение и за да избегнат нанасянето на вреди на 
тялото на жената, а също така и защото за естествено 
раждане нямат достатъчно персонал. Лекарите също 
така могат да предпочетат цезарово сечение, тъй като 
за тях това е по-удобната и „организирана“ процедура 
независимо от доказателствата, че естественото ражда-
не в действителност е по-безопасно и по-рядко предизвик-
ва усложнения. 
 
Експертите твърдят, че е важно да бъдат разбрани мо-
тивите на лекарите, които предпочитат оперативната 
намеса, нерядко неоправдана от медицинска гледна точка. 
В хода на проучването, проведено от Тринити Колидж в 
Дъблин, Ирландия, са анализирани 34 научни изследвания 
по въпроса за отношението на лекарите към цезаровото 
сечение, проведени в 20 държави по света между 1992 г. и 
2016 г. 
 
Резултатите от проучването са публикувани в сп. Pub-
lic Library of Science. 
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РУСИЯ ОБЛЕКЧАВА ВИЗОВИЯ РЕЖИМ 
ЗА ПАЦИЕНТИ ОТ ЧУЖБИНА 

 
Русия ще облекчи визовия режим за чужденци, по-
сещаващи страната за лечение. Това трябва да под-
помогне изпълнението на нов указ на президента за 
четирикратно увеличение на експорта на медицинс-
ки услуги в близките 6 години, информира 
Zdrave.net, позовавайки се на Medportal.ru. 
 

Към днешна дата липсата на специални медицинс-
ки визи за чужди пациенти означава, че в извънред-
ни случаи те не могат да получат виза в кратък срок, 
а продължителността на пребиваването на терито-
рията на Русия е ограничена. 
 

Правителството започна да се занимава с този въп-
рос след появата на нови укази, в които президентът 
заръча да се увеличи обемът на експорта на меди-
цински услуги към 2024 г. минимум четири пъти – 
до 1 млрд. долара годишно. Тези средства трябва да 
бъдат привлечени в страната с помощта на около 
половин милион чуждестранни пациенти. 
 

По-рано здравното министерство обяви, че работи 
над разширяването на възможностите за трансгра-
ничен медицински туризъм. Ведомството възнаме-
рява да създаде специален проектен офис, който да 
се заеме с формирането на региони-клъстери като 
база за развитието на медицинския туризъм, с разра-
ботката на условия за изготвяне на договори за чуж-
денци, а също така и с изнасянето на услугите на 
руските федерални лечебни заведения на междуна-
родния пазар. По данни на здравния министър Ве-
роника Скворцова, чужденците се интересуват най-
вече от стентиране, офталмология, ендопротезира-
не, аритмология, хирургична, пластична хирургия и 
ин витро процедури. 
 

Към момента в международния индекс на медицин-
ския туризъм Русия е на 34 място в списък от 41 дър-
жави. За лечение страната се посещава главно от 
пациенти от ОНД, а за 2017 г. по данни на Асоциа-
цията по медицински туризъм Русия са посетили с 
тази цел около 110 000 чужденци. При това обратни-
ят поток – на руски граждани, лекуващи се зад гра-
ница – е петкратно по-голям. 
 
 

Засега при избора на Русия като място за лечение 
основен фактор е цената на медицинските услуги. 
Стойността на пълното диагностично изследване в 
Германия например варира между 1500 и 15 000 евро, 
в Израел – между 4600 и 6000 евро, а в Русия услугата 
може да струва между 380 и 1200 долара. 
 

 
 

ЮЖНА КОРЕЯ ЗАБРАНЯВА КАФЕТО  
В УЧИЛИЩАТА 

 
Южна Корея въвежда забрана за продажбата на кафе в училища-
та с цел да осигури по-здравословен живот на ученици и учите-
ли, информира БНР като се позова на в. „Гардиън“. 
 

Всички машини за автоматична продажба и павилиони в на-
чалните и основните училища трябва да спрат продажбата на 
продукти с кафе до 14 септември 2018 г., обяви министерство-
то по безопасността на храните и лекарствата. 
 

Забраната за кафето в училищата идва след налагането на 
ограничения за продажби на енергийни напитки по-рано тази 
година. Както и след забрана на реклами по телевизиите на 
нездравословни храни и напитки в часовете, когато програми-
те се очаква да бъдат гледани от деца. 
 

Много ученици пият кафе или енергийни напитки, смятайки 
че това ги държи бодри и това ще помогне за резултатите им 
в силно конкурентната и взискателна образователна система в 
Южна Корея. 
 

Южнокорейците пият средно по 181 чаши кафе годишно – най-
много в Азия, сочи проучване на маркетинговата компания 
„Юромонитор“. За сравнение във Великобритания на човек се 
падат по 151 чаши кафе годишно, а в САЩ - по 266 чаши. 

 
 

В САЩ СЕ УВЕЛИЧАВАТ ЖЕРТВИТЕ 
ОТ ПРЕКОМЕРНА УПОТРЕБА НА  

НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА 
 

 
През 2017 г. близо 72 000 души са починали от преко-
мерна употреба на наркотични вещества в САЩ, пре-
даде „Франс прес“, цитирана от БТА. 
 

Данните са изнесени от Центровете за контрол и 
превенция на заболяванията на САЩ. Те показват, че 
71 568 души са починали от прекомерна употреба на 
дрога и опиоидни препарати, което е рекорд. Това е 
повече от жертвите на катастрофите по пътища-
та, на огнестрелните оръжия или на самоубийства-
та. 
 

През 2016 г. жертвите на свръхдоза в САЩ бяха 67 
114, а през 2015 г. - 54 207. Най-много са се увеличили 
жертвите през 2017 г. в щатите Флорида, Калифор-
ния, Пенсилвания и Охайо. Увеличение е регистрирано 
в 38 от 50 щата. 
 

Кризата с опиоидите започна през началото на XXI 
век и произтича в голяма част от прекомерното 
предписване на медикаменти, съдържащи опояващи и 
болкоуспокояващи вещества. Това превърна 2 млн. 
души в зависими от тези субстанции. Когато рецеп-
тите на тези хора изтекат, много от тях се обръ-
щат към хероина и към фентанила - синтетичен опи-
оид, който е изключително мощен и по-евтин. 
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Отглеждането на културно грозде започва 
преди около 6000 – 8000 години в Близкия 
изток. В началото гроздето се е използвало 
за храна. Дрождите са първите 
„опитомени“ микроорганизми. Те се сре-
щат естествено в ципата на гроздето и 
водят до революция в напитките и откри-
ването на виното, пише в Уикипедия. 
 
Първите следи от червено вино са от древ-
на Армения, където е открита и най-
старата винена изба в света, датирана око-
ло 4000 г. пр.н.е. Към IX в. от н. е. в 
персийския град град Шираз се произвеждат 
едни от най-добрите вина в света. 
Вероятно известното вино сира е наречено 
на този град. По-късно грозде започва да се 
отлежда в Европа, Северна Африка и 
Северна Америка.   
 

 
В началото на XIX век гроздето и гроздовият сок за-
почват са се използват за лечение (ампелотерапия). 
Съдържанието на захари е много по-голямо, 
отколкото при другите плодове – над 25%.  Захарите 
в гроздето (глюкоза и фруктоза) навлизат лесно в 
кръвообращението и се усвояват бързо от 
организма. Гроздето е богато и на витамини – C, B и 
провитамин A, които укрепват нервната система, 
стените на кръвоносните съдове, костите, ноктите и 
имат благотворно влияние върху зрението.  
 

Наличието на калий подкрепя сърдечния мускул и 
стимулира отделянето на излишните течности. За-
това гроздето и сокът му се препоръчват срещу висо-
ко кръвно налягане, прекаран инфаркт, атероскле-
роза, артрит, подагра, наличие на камъни в бъбре-
ците и в жлъчката. Магнезият, калцият, фосфорът, 
желязото спомагат за лечение на рахит, за изгражда-
не на младите кости и зъби, предпазват от анемия. 
Тъмните сортове грозде са богати на полифеноли, 
които са силни антиоксиданти.  
 

 
 
 

 

Магнезият в гроздето спомага за редуциране 
на физическата умора, а цинкът предпазва от преж-
девременно стареене. Полезните качества на грозде-
то се дължат до голяма степен на витамин В, който 
предпазва мускулите от спазми. Изследвания върху 
животни доказват, че съставката ресвератрол в гроз-
дето има способността да блокира развитието на 
ракови клетки преди да образуват тумори. 
 

Във формата на гроздов сок гроздето пречиства чер-
ния дроб и да води до отделяне на повече пикочна 
киселина в организма. Гроздовият сок се нуждае от 
повече слюнка и храносмилателни сокове, за да мо-
же да се усвои лесно от организма и да не предиз-
виква спазми.  
 

Ако имате язва е желателно да консумирате гроздо-
вите зрънца без кожичката. Полезно е да я махате и 
ако имате проблеми с червата, бъбреците, пикочни-
те и половите пътища. Гроздето е противопоказано 
за болни от захарен диабет. 
 

 
              
; 
 

ГРОЗДЕТО -  
ПРИЯТЕЛ НА СЪРЦЕТО 
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Наричат Едуард Кук от Окфордския университет Мис-
тър Памет. За един час той може да запомни поредица 
от 1000 случайни числа с различен брой цифри. За 60 
минути запомня и реда на картите от 10 колоди тесте-
та, а за реда на картите в едно тесте му трябват само… 
2 минути.  За това как е постигнал всичко това разказва 
24chasa.bg. 
 

1. Внимавай 
Не можеш да запомниш нещо, ако не си внимавал, 
когато го чуеш за първи път.  
 

2. Сменяй фокуса 
Пусни радиото и случай една минута. После го спри 
и остави умът ти да се рее една минута. Редувай така 
в рамките на 10 минути няколко поредни дни и ще 
усетиш, че вече е по-трудно се разсейваш. 
 

3. Прави връзки 
При запознанство запомни името на човека като го 
свържеш с негов адаш. „Това е така нареченият Прин-
цип на връзката. Всяка брънка от паметта е във връзка с 
нещо, което вече го има в мозъка. Новите знания се запом-
нят по-трудно, защото няма създадени  връзки”, обясня-
ва Кук. 
 

4. Съчинявай 
"Първи в таблицата на Менделеев са химичните елемен-
ти водород, хелий, литий и берилий. Те могат да се запо- 

 
мнят по-лесно, ако се вплетат в някаква история", 
обяснява Кук. Например водородът може да се свър-
же с водородно почистване на двигател, хелият с 
балон пълен с хелий, лития – с литиева батерия и 
берилия – с баба Берил. А ето и историята: когато 
направих водородно почистване на двигателя оттам 
политна балон пълен с хелий и закачена на него ли-
тиева батерия, балонът влезна през прозореца и се 
спука на един кактус пред очите на баба Берил.      
 

5. Визуализирай 
Когато запомняш нещо ново опитвай се да си предс-
тавиш някаква картина. Кук дава пример със своето 
име. Той си представя крал Едуард като готвач (на 
английски cook означава готвач) с черпак в ръка. 
 

6. Свързвай скучното с интересното 
За да запомни 1000 числа за един час Кук свързва 
всяко двуцифрено число от 00 до 99 с някакъв човек. 
Така запомня поредица от хора, не от числа. „По-
лесно се помнят хората, защото са интересни. Числата 
са скучни и лесно се забравят”, обяснява мистър Па-
мет.  
 

7. Припомняй си по график 
Спомените избледняват с времето. Но ако ги викаш 
по специален график, остават завинаги в паметта. За 
да запомниш един факт след научаването му трябва 
да го викаш в съзнанието си в следния ред: след 5 
минути, след 30 минути, след един час, след един 
ден, след една седмица, след един месец и след една 
година.    
 

8. Не се мъчи с нещо, което е на върха на ези-
ка ти 
Ако не успяваш да се сетиш нещо, спри да се мъ-
чиш, защото така тренираш забравянето, а не при-
помнянето. По-добре е да го усвоиш повторно като 
ново знание и незабавно да провериш дали си го 
запомнил. Следващият път ще ти бъде по-лесно.   
 

9. Преди лягане прави обзор на наученото през 
деня 
Паметта се консолидира по време на сън. Затова 
преди заспиване трябва да се прави преглед на нау-
ченото през деня. Така и подсъзнанието ще бъде 
привлечено в служба на паметта.   

 
              
 
 

ДЕВЕТ КЛЮЧА ЗА ДОБРА ПАМЕТ 
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На гарата във Варна баба Пенка и 
баба Дора набират квартиранти. 
Баба Пенка: 
- Младежо, ела при мен, моята 
къщата е близо до морето! 
Баба Дора: 
- По-добре при мен, в моята къща 
има такъв WIFI, че ще забравиш 
за морето! 
 
                        *  *  *  
 
- Тази година ще ходим в Гърция 
на море. 
- И къде? 
- На 1000 км от Миконос. 
- И къде по-точно? 
- В Бургас. 
 
                       *  *  *  
 
На морето: 
- Как е водата? 
- Мокра. 
- В смисъл, колко градуса е? 
- Ами безалкохолна е, съжалявам! 
 
                        *  *  *  
 
- Как изкара нощта с онази кукла 
- говорителката от телевизията? 
- Ох, не питай! В най-
вълнуващите моменти всичко 
спираше за реклама. 
 
                         *  *  *  
 
- Скъпа, с колко мъже си била 
преди мен? 
- Уф, не знам, как да кажа... Имам 
кардио-математически проблем. 

 
- Какво значи "кардио-математи-
чески"? 
- Не знам до кое число няма да 
получиш разрив на сърцето. 
 
                        *  *  *  
 
Двама бързат за влака. 
- Колко остава до тръгването на 
влака? 
- По моя часовник 10 минути. 
- А по моя 5 минути. 
- Значи ти няма да го хванеш! 
 
                         *  *  *  
 
И от работа можеш да направиш 
състояние - прединфарктно, деп-
ресивно, истерично... 
 
                          *  *  *  
 
- Задоволява ли Ви Вашата рабо-
та? 
- Как да Ви кажа, тръгвам на рабо-
та, гледам стоят красиви момичета 
- иска ми се... Връщам се от работа 
- виждам същите момичета, но 
вече не ми се иска. Вероятно ме 
задоволява. 
 
                          *  *  *  
 
- Вчера ме спира непозната жена 
на улицата и ми каза: "Извинете, 
мисля, че вие сте бащата на едно от 
децата ми". Втрещих се. Изгубих 
ума и дума. А тя: "Не се притесня-
вайте, аз съм новата му учителка." 
 
                          *  *  *  
 
Напоследък се навъдиха много IT 
специалисти. 
Всеки вика: "Ай Ти свърши това, Ай 
Ти свърши онова..." 
 
                         *  *  *  
 
Баща моряк прелиства бележника на 
сина си. 
- И защо бележникът ти е пълен с  

 
тройки? Няма шестици, петици, 
дори една четворка не виждам да 
има! 
- Тате, ти да не би да си забравил, 
че нашето училище е средно? 
 
                        *  *  *  
 
- Скъпа, какво да ти подаря за 
рождения ден - един голям пода-
рък или много малки? 
- Много малки! 
- Тогава ще ти подаря слънчоглед! 
 
                        *  *  *  
 
- Тате, защо тия коли бибиткат 
толкова? 
- Сватба, моето момче... 
- Ама нали клаксоните на колите 
са да предупреждават за опасност? 
- Е да, де! 
 
                      *  *  *  
 
Срещат се двама приятели: 
- От толкова време сте заедно с 
жена ти, а винаги, когато ви срещ-
на на улицата, се държите за ръка 
като влюбени тийнейджъри. Въз-
хищавам се на такава любов! 
- А, любов... Ако я пусна, веднага 
ще изтърчи да купи нещо. 
 
                       *  *  *  
 
Блондинка ражда близнаци, седи в 
леглото и плаче. Влиза акушерката и 
пита: 
- Защо плачете? 
- Какво ще кажа на мъжа си? От 
кого е второто? 
 
                      *  *  *  
 
Приятелки споделят: 
- Довечера мъжът ми иска да се 
облека като медицинска сестра, за 
да му изпълня една фантазия. 
- Каква? 
- Че е здравноосигурен. 
 

 СВЕТЪТ Е ОЦЕЛЯЛ, ЗАЩОТО СЕ Е СМЯЛ 
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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. 


