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                АБОНАМЕНТНА КАМПАНИЯ 
    ЗА СПИСАНИЕ "ЗДРАВНИ ГРИЖИ" 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Абонаментната кампания за 2019 г.  
ще се извършва, както следва:  

 

"БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД 
От първо до 15-то число на текущия месец  

(Краен срок 15 март 2019 г.) 
Каталоженият номер 1332 

 

и 
 

Фирма "ДОБИ ПРЕС" ЕООД 
Целогодишно 

                         (За справка - тел. 02 963 30 82)                       
 

Годишен абонамент - 18.00 лв. 
Абонаментът за списанието носи  

15 кредитни точки 
 

 Внимание:  
Уважаеми специалисти,  

съхранявайте документа,  удостоверяващ Вашия  
личен абонамент. Представете негово копие  
в съответната Регионална колегия 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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   ПОЛЕЗНО 

 

 

 
 
 

      
     ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ: 
 
 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".   

 
 На 10 ноември 2018 г. в Монтана ще се проведе кръгла маса на тема 

“Качеството на здравните грижи като отражение на стандарта на живот 
и фактор на регионалното развитие”.  
Събитието се организира от РК на БАПЗГ - Монтана.   

 
Повече подробности за събитията можете да прочетете  

в сайта на БАПЗГ - www.nursing-bg.com  
Раздел “АКТУАЛНО”, подраздел "Предстоящи събития"  

 
 
 

 
СЪОБЩЕНИЯ: 
 
УМБАЛ Св. "Марина" ЕАД - Варна обяви на 23 октомври 2018 г.,  
че търси да назначи  медицински сестри за следните звена: 
  
1. Клиника по медицинска онкология 
2. Клиника по пневмология и фтизиатрия 
3. Първа клиника по хирургия - Еднодневна хирургия 
4. Отделение за интензивно лечение на болни с кардиохирургични интервенции 
5. Клиника по съдова хирургия 
  
 
УМБАЛ "Проф. д-р Стоян Киркович" АД - Ст. Загора обяви конкурс за старша меди-
цинска сестра на КАИЛ за срок от 3 години (подаване на документи от 18 октомври 
до 18 ноември 2018 г.) 
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 АКТУАЛНО 

 

 

 
 
 

Здравейте уважаеми колеги, 
 

Живеем в интересно и напрегнато време, което пос-
тавя пред нас огромни изисквания – вдъхновени от 
историята да построим мост към бъдещето, който 
да окуражи новите медицински специалисти да ос-
танат да работят в България и да се чувстват гор-
ди и окрилени от новото българско здравеопазване. 
Това звучи доста нереалистично, но всъщност сега 
имаме шанса да участваме в процеса на промяна на 
здравноосигурителния модел и изграждането на нова 
здравеопазна система. Участието на представители 
на БАПЗГ в работните групи към Министерство на 
здравеопазването ни дава възможност ясно да поста-
вим исканията си за регламентиране на Центрове 
по здравни грижи, самостоятелни акушерски прак-
тики в извънболничната помощ, единна сестринска 
документация, стандарти по здравни грижи, прави-
ла за добри практики по здравни грижи в болнична-
та помощ и разбира се, достойно заплащане на тру-
да ни.   
 

Месец октомври беше богат и на срещи със синди-
калните централи по отношение на подготовката 
на нов Колективен трудов договор. Има изразено по-
ложително отношение и от страна на МЗ за пови-
шаване на заплатите на професионалистите по 
здравни грижи, което ми дава надежда за скорошно 
подписване на КТД с разумни основни заплати. 
 

И въпреки трудните условия, близо 500 професиона-
листи по здравни грижи участваха в XIV Национа-
лен форум в гр. Шумен, където представиха своите 
презентации на добри практики и научни проучва-
ния. Гордост за нас бяха постерите на студентите 
от направление „Здравни грижи“, които демонстри-
раха знания, увереност и оптимизъм за бъдещето на 
здравните грижи в България. 
 

На 19.10.2018 г. се проведоха редовни заседания на 
Управителния съвет и Националния съвет на 
БАПЗГ. Беше направена равносметка на постигна- 

 

 
тото след протестния митинг на 12 май 2018 г. 
Все още очакваме от управляващите реални стъпки 
за изпълнение на исканията от нашата Декларация.   
 

Провеждаме активен диалог и постоянно разяснява 
ме нашите позиции. Решихме да изчакаме подписва-
нето на КТД, за да преценим какъв ще е нашият от-
говор. 
 

В цялата страна се провеждат различни форми на 
продължаващо обучение и изказвам искрена благо-
дарност на колегите, които отговорно поддържат и 
обогатяват своята квалификация, за да бъдат по-
лезни на своите пациенти, независимо от ниските 
заплати. 
 

Скъпи колеги, надявам се, че в следващия брой ще 
мога да споделя с Вас по-добри новини. А дотогава – 
бъдете здрави и успешни!  

 
 

Милка Василева, 
председател на УС на БАПЗГ: 

ОЧАКВАМЕ ОТ УПРАВЛЯВАЩИТЕ РЕАЛНИ СТЪПКИ 
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАШИТЕ ИСКАНИЯ 
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БЛИЗО 500 СПЕЦИАЛИСТИ ВЗЕХА УЧАСТИЕ В XIV НАЦИОНАЛЕН  
ФОРУМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ,  

КОЙТО СЕ ПРОВЕДЕ В ШУМЕН 

 
 
 

Близо 500 специалисти от цялата страна взеха участие в XIV Национален форум на професио-
налистите по здравни грижи, който се проведе в Шумен на 19 и 20 октомври 2018 г. Форумът 
мина под надслов "Вдъхновението от историята - мост към бъдещето" и бе посветен на 25-
годишнината от организираното сестринство у нас и 15 години от основаването на Българската 
асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ). Традиционната среща на 
медицински специалисти от цялата страна бе организирана от Регионална колегия на БАПЗГ - 
Шумен  и Филиал Шумен на Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна. 
 

Форумът започна с Химна на Шумен и Химна на професионалистите по здравни грижи. Мла-
дите хора от танцов състав "Луди-млади" заредиха залата с позитивна енергия. 
 

"Първият национален форум на професионалисти по здравни грижи се състоя в Шумен през 2002 г. по 
идея на Мария Чипишева - по това време главна сестра в МБАЛ Шумен", припомни при откриване-
то на форума председателят на Регионална колегия на БАПЗГ - гр. Шумен Веска Райчева.    
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Поздравление към участниците в научния форум 
отправи председателят на УС на БАПЗГ г-жа 
Милка Василева: "Преди 25 години група ентусиас-
ти, които и сега са тук, заявихме своята воля да има 
независима съсловна организация. Минахме през сери-
озни препятствия, имахме малки победи и горчиви 
разочарования, но не се отказахме. 25 години минаха 
неусетно в борба за по-добър професионален и социа-
лен статус на съсловието, донякъде успяхме, но предс-
тои още по-сериозна работа за да постигнем целите 
си.  
Ние сме тук, за да демонстрираме своята увереност, 
че сме добри специалисти, че не сме безучастни към  
случващите се негативни тенденции в здравната ни 
система, че имаме самочувствието на хора, които са 
добре подготвени и могат да дискутират и да вземат 
решения равноправно с останалите участници на раз-
личните нива в обществената йерархия. Нашият глас 
води към нови хоризонти в здравните грижи, които са 
жизнено важни за обществото. Ние осъзнаваме своята 
професионална и социална отговорност и непрекъснато 
се усъвършенстваме. Вдъхновени от историята, градим 
мост към бъдещето. И колкото по-рано обществото и 
управляващите признаят нашата ключова роля за здра-
вето на нацията и инвестират в здравните грижи, тол-
кова по-успешен ще бъде моделът на новата система на 
здравеопазване." 
Милка Василева изтъкна готовността на специалис-
тите по здравни грижи да подадат ръка на всеки, 
който има нужда от тяхната квалифицирана подкре- 
па, както и желанието им да предадат щафетата на 
по-младите си колеги и настоящите студенти по 
здравни грижи. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

"Нашите професии са вечни, мисията ни на „ангели в 
бяло“ е вечна, ние сме посветени на хората и затова сме 
благословени. Сега е нашето време за утвърждаване и 
реализиране на  идеите ни. Убедена съм, че и след нови 25 
години, ще празнуваме отново заедно успехите си", за-
върши поздравлението си председателят на БАПЗГ 
и пожела на всички присъстващи успешен форум и 
прекрасни моменти сред приятели и съмишленици, 
сред топлото гостоприемство на колегите от Регио-
нална колегия на БАПЗГ - Шумен. 

 

Националният експерт по здравни грижи г-жа Пепа 
Василева поздрави участниците във форума и про-
чете поздравителен адрес от здравния министър Ки-
рил Ананиев. "Безспорен е приносът Ви за създаването 
на подходящи условия  за професионално развитие на 
медицинските сестри, акушерките и асоциираните ме-
дицински специалисти. Това е и фокусът на съвместни-
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съвместните ни усилия - да направим така, че да моти-
вираме българските професионалисти по здравни грижи 
да изберат страната ни за своето кариерно развитие", се 
казваше в поздравителния адрес. И още: "Убеден съм, 
че с общи усилия ще повишим качеството на здравните 
грижи в България, ще успеем да създадем подходящи усло-
вия на труд и ще работим за осигуряването на достойно 
възнаграждение и продължаващо обучение за професиона-
листите по здравни грижи." 
 
"Медицински университет - Варна винаги се е стремил 
да отговаря на нуждите на здравната ни система от спе-
циалисти и здравни кадри. настоящата научна конферен-
ция дава поле за обмяна на ценен опит, мнения, идеи и 
насоки за развитието на здравеопазването в България. 
Приемете моето искрено признание за високите Ви про-
фесионализъм и компетентност", написа в поздравите-
лен адрес до участниците ректорът на Медицински 
университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" проф. д-р 
Красимир Иванов, д.м.н. Той благодари специално за 
възможността студентите да се изявят с участието си 
в специална постерна сесия за тях. Адресът бе проче-
тен от зам.-ректора по международно сътрудничест-
во на МУ-Варна проф. Тодорка Костадинова, д.и. 
Емоционални думи към присъстващите в залата отп-
рави и деканът на Факултета по обществено здравео-
пазване в Медицински университет - Варна доц. Кла-
ра Докова, д.м.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Поздравителни думи от кмета на Шумен г-н Любо-
мир Христов прочете зам.-кметът по социална поли-
тика и здравеопазване на Шумен д-р Светлана Мар-
кова.  
 
"Провеждането на този форум е добра възможност за 
ползотворна дискусия, обмен на професионален опит, 
новаторски идеи и добри практики за осигуряване на 
добре подготвени и квалифицирани специалисти в сис-
темата на българското здравеопазване", написа в позд-
равителен адрес до организаторите на форума об-
ластният управител на област Шумен проф. Стефан 
Желев. Той изтъкна смелостта и верността на специ-
алистите по здравни грижи към професиите, които 
са избрали в името на здравето и живота на хората. 
Адресът бе прочетен от зам.-областния управител 
на област Шумен г-н Петко Шаренков, който отпра-
ви от трибуната и свои пожелания към присъства-
щите в залата.  

 
"Научните форуми като този са мястото, където про-
фесионалистите и експертите споделят наученото , 
опита от практиката си, задават въпроси и намират 
отговори. Именно форуми като този тласкат науката 
и клиничната практика напред", изтъкна в своя позд-
равителен адрес изпълнителният директор на УМ-
БАЛ "Св. Марина" - Варна, проф. д-р Валентин Иг-
натов. 
 
Поздравления и добри пожелания направиха още 
председателят на Регионалната лекарска колегия в 
Шумен д-р Красимир Симеонов,  председателят на 
Регионална колегия на Българския зъболекарски 
съюз Елка Баева, д.м.н. и управителят на СБАГАЛ 
"Проф. д-р Д. Стаматов" проф. д-р Емил Ковачев, 
д.м н., директорът на Медицински колеж към Тра-
кийския университет в Стара Загора проф. Христи-
на Милчева, д.п. 
 
Поздрав към специалистите по здравни грижи в за-
лата отправи проф. Соня Тончева, д.оз.н., директор 
на Филиал Шумен на МУ - Варна, национален кон-
султант по здравни грижи, председател на Научния  
комитет на XIV Национален форум на професиона-
листите по здравни грижи и директор на Филиал 
Шумен на МУ-Варна. Тя изтъкна, че научната прог-
рама тази година е много амбициозна и включва 37 
научни доклада, 16 постера на специалисти по 
здравни грижи и 26 постера на студенти в направле-
ние "Здравни грижи" от Шумен, Велико Търново, 
Варна, Плевен, Русе и други градове.  
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НАУЧНИЯТ КОМИТЕТ НА КОНГРЕСА:  
 
Председател: 
Проф. Соня Тончева, д.оз.н.,  
Директор на Филиал Шумен на МУ Варна 
и национален консултант по здравни гри-
жи   
 
Членове: 
Филиал Шумен на МУ Варна 
Доц. Тамара Цветкова, доктор  
Доц. Теодора Евтимова, доктор 
Ас. Радостина Жечева 
  
“МБАЛ Шумен”  АД 
Ст. мед. сестра. Тодорка Валентинова 
Ст. мед. сестра Петя Тодорова 
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След официалната част по откриването на XIV Национа-
лен форум на професионалистите по здравни грижи пле-
нарен доклад на тема "Историята - мост към бъдещия 
просперитет на здравните грижи" изнесе проф. Станка 
Маркова, д.м.н. - почетен председател на БАПЗГ и главен 
редактор на сп. "Здравни грижи". "Историята не е ностал-
гия по миналото, а семафор и стимул за бъдещето. Нация или 
професия без история, без добра историческа памет, нямат 
здравно бъдеще". С това мото от проф. Веселин Борисов за-
почна изложението си почетният председател на БАПЗГ. 
Тя се спря на първите стъпки на организирано сестринст-
во у нас преди четвърт век, обединението на първите орга-
низации на специалистите по здравни грижи в БАПЗГ 
през 2003 г.,  първите конгреси и решения на съсловната 
организация, нейните основни дейности, инициативи и 
постижения през годините. Събитията бяха илюстрирани 
с много снимки.    
 
Проф. Маркова се спря и на изданията на Асоциацията - 
сп. "Здравни грижи" (първите два броя са издадени през 
2003 г.) и информационният бюлетин "Здравни 
грижи" (той е притурка на списанието, първият му брой е 
отпечатан през 2007 г.). От 2011 г. бюлетинът започва да се 
подготвя в електронен вариант и да се качва в сайта на 
Асоциацията, което дава възможност от него да се инфор-
мират всички специалистите по здравни грижи у нас.  
Проф. Маркова направи преглед на модернизирането на  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

обучителните програми за подготовка на  специалисти в 
направление "Здравни грижи" - създаването на Факултета 
по обществено здраве в Медицински университет - София, 
което е последвано от отриването на още такива факулте-
ти в медицинските университети и някои други универси-
тети, на медицински колежи и на филиали в страната за 
подготовка на специалисти по здравни грижи.    
Почетният председател се спря и на нерешените пробле-
ми на съсловието - необходимостта от по-добри условия 
на труд и достойно заплащане на тежкия и отговорен труд 
на медицинските сестри, акушерките, фелдшерите, рент-
геновите и медицинските лаборанти. От изложението ста-
на ясно, че само за 10 години броят на специалистите по 
здравни грижи се е стопил наполовина - от 88 387 специа-
листи през 1990 г. е спаднал на 46 427 през 2001 г.  През 
тези години много медицински сестри за заминали за чуж-
бина, други са сменили професията си. Кадровият дефи-
цит през последните години продължава да се задълбоча-
ва - към 30 септември 2018 г. по данни на Националния 
електронен професионален регистър на БАПЗГ броят на 
професионалистите по здравни грижи е спаднал до кри-
тичните 32 471 при необходимост от два пъти повече таки-
ва специалисти за нуждите на българската здравна систе-
ма.      
 
* Докладът на проф. Маркова ще бъде публикуван в сп. "Здравни 
грижи" и в сайта на БАПЗГ, раздел "Електронна библиотека". 

 
 

 
 

 
 
 

     ИСТОРИЯТА - МОСТ КЪМ БЪДЕЩИЯ ПРОСПЕРИТЕТ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ 
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                                           БЛАГОРОДНО СЪСТЕЗАНИЕ МЕЖДУ СТУДЕНТИ И СПЕЦИАЛИСТИ  
 

 
 

В края на първия ден участниците във форума разгледаха постерните сесии за специалисти и студенти. 
Бъдещите специалисти по здравни грижи бяха положили толкова старание в работите си, че участни-
ците във форума останаха с впечатление за едно благородно състезание между младите и опитните 
специалисти. Студентите надделяха с повече постери, някои от които засягаха важни актуални теми: 
"Тъмната страна на енергийните напитки" (М. Стоянова, П. Дренчева и М. Иванова - Филиал Шумен 
на МУ - Варна), "Булимия невроза - симптоми, странични ефекти и информираност сред студентите 
"(Ж. Рашкова и С. Борисова - МУ - Варна), "Информираност на учениците от XI клас на ППМГ "Нанчо 
Попович" - гр. Шумен относно контрацепцията" (Д. Тонева и Н. Димитрова - Филиал Шумен на МУ - 
Варна), "Готовността на студентите за безвъзмездно кръводаряване" (Елиф Галиб, Елис Галиб, Д. 
Ибрахим - Филиал Шумен на МУ - Варна), "Превенция на социално значими заболявания  - мост към 
качествен живот" (М. Борисова, Д. Недева, С. Славчева - Филиал Велико Търново на МУ - Варна), 
"Пасивното тютюнпушене и последиците от него"  (П. Братанова, М. Юзеирова А. Юмер - Филиал 
Шумен на МУ - Варна), "Наднорменото тегло като рисков фактор за артериална хипертония в детска 
възраст" (М. Николаева и Т. Атанасова - Русенски университет "Ангел Кънчев"), "Рискови фактори по 
време на бременността (М. Маринова, Н. Якубова - Филиал Шумен на МУ- Варна), "Най-чести 
инфекции при доносените деца" (М. Драгомирова, П. Дилова - МУ - Плевен), "Мнението на бременни 
и родилки от град Варна относно естественото раждане на кърмачетата"  (Ю. Адемова, М. Хашим - МУ-
Варна), "Отношението на съучениците към деца със специални нужди" (Х. Христова, В. Христова и М. 
Юсеин - Филиал Шумен на МУ-Варна) и др.  
Студентите бяха работили по проблемите на аутизма, стреса на работното място, информираността на 
учениците за СПИН и др. 
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Професионалисти по здравни грижи представиха пред колегите си постери с интересни данни от свои 
проучвания на терен: "Управление на болката от медицинската сестра в урологичната клиника" (М. 
Нанкова, К. Егурузе, Д. Гроздева - МУ - Варна), "Превенция на нозокомиалните инфекции чрез 
обучение на професионалистите по здравни грижи в МБАЛ - Варна към ВМА за подобряване на 
практиките, свързани с хигиена на ръцете"  (Ж. Стоянова, Т. Георгиева - МБАЛ-Варна към ВМА), 
"Добрите домашни грижи като един от основните приоритети на "Регионален хоспис" ЕООД, 
Габрово" (Н. Тодорова, Д. Сомлевау, К. Драгиева - "Регионален хоспис" ЕООД, Габрово), "Грижи за 
тежко болни пациенти - реалност" (Ц. Бойчева - МБАЛ "Св. Пантелеймон" АД, гр. Ямбол) и др. Някои 
от постерите на специалисти бяха с акцент на равносметка: "Исторически преглед на развитието на 
лапароскопската, роботизираната хирургия и медицинските сестри в САЩ" (М. Нанкова - МУ - Варна), 
"13 години Регионална колегия на БАПЗГ - Стара Загора - отдаденост, милосърдие, дръзновеност и сме-
лост" (В. Георгиева - РК на БАПЗГ - Стара Загора), "Български открития в медицината" (А. Ангелова, Д. 
Върбанова, М. Тошева - ЦСМП - Шумен, МБАЛ - Шумен, ЦСМП - Търговище).  
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Проф. Соня Тончева, д.оз.н., представи своя плена-
рен доклад на тема "Развитие на образованието на 
здравни специалисти в Шумен" през втория ден на 
форума в рамките на сестринската сесия, която се 
проведе в зала "Тича" на хотел "Шумен". Тя изтъкна, 
че медицинското образование в Шумен води начало-
то си от 1950 г., когато е открито училище за меди-
цински сестри, на което директор става медицинска-
та сестра Елисавета Паникян. Първият випуск на 
училището, който наброява 50 курсистки,  завършва 
през 1952 г. Дипломите е връчвал лично министърът 
на народното здраве д-р Петър Коларов. През 1953 - 
1954 г. в сестринското училище е открита първата 
паралелка за медицински сестри "Детски профил". 
Проф. Тончева спомена първите преподаватели, кои-
то са подготвяли бъдещите медицински сестри. Тя 
изтъкна, че в периода 1962 - 1973 г. методиката на 
преподаване се е усъвършенствала. През 1975 - 1976 г. 
се разкрива нов профил - "Медицински фелдшер". 
През 80-те на миналия век материалната база се пре-
устройва, а след 1989 г. обучението се удължава на 5 
семестъра. През 1997 г. медицинското училище в Шу-
мен се преобразува в Полувисш медицински инсти-
тут, който по-късно се трансформира в Медицински 
колеж - Шумен. Тя припомни, че Филиал Шумен на  
 

 
МУ- Варна е открит през 2015 г. с решение на На-
родното събрание. В него за 4-годишен период се 
обучават студенти в две специалности - 
"Медицинска сестра" и "Акушерка". Проф. Тончева 
изтъкна разнообразните активности на студентите и 
преподавателите. 16 от възпитаниците на Филиал 
Шумен ще получат допълнителни знания в Турция, 
Македония и Естония по Европейската програма за 
обмен на студенти "Еразъм +". Директорът на Фили-
ал Шумен на МУ-Варна се похвали и с модерната 
материално-техническа база на университетската 
структура. Презентацията беше илюстрирана  с бо-
гат снимков материал и предизвика голям интерес 
сред присъстващите специалисти.        
 
Стаменка Русева представи доклад в съавторство на 
тема "Роля на медицинската сестра при следопера-
тивните грижи и обучението на пациентите с имп-
лантиран електрокардиостимулатор".  Тя изтъкна, 
че броят на пациентите с имплантирани стимулато-
ри е нараснал през годините - например през 2007 г. 
тези пациенти са били 273-ма, а през 2017 г. вече са 
453-ма. Анкета сред пациенти от УМБАЛ "Св. Мари-
на" - Варна показала, че 96% от пациентите с имп-
лантиран постоянен електрокардиостимулатор са 
останали доволни от положените здравни грижи за 
тях. 63% от запитаните обаче отбелязват, че получе-
ната информация за тяхното състояние не им е дос-
татъчна и биха искали да получат брошура с повече 
здравна информация. В доклада беше посочен и 
дългия списък със задължения на медицинските сес-
три, които се грижат за тази група пациенти.   

 
 

Проучване на удовлетвореността на пациентите 
представи Румяна Желязкова - главна сестра на 
МБАЛ - Шумен. Анкетната карта, която съдържа 8 
раздела, касаещи приема, лечението, храненето и т. 
н., е била попълнена от 300 пациенти, лекувани в 15 
отделения на болницата. Резултатите показват, че 
84% от тях са доволни от битовите условия в болни-
цата, 93% смятат, че медицинските сестри са доста-
тъчно внимателни, а 82% са заявили, че биха препо-
ръчали МБАЛ - Шумен на други пациенти. Старши-
те медицински сестри на отделенията са били запоз-
нати с всички резултати от анкетите с цел да се по-
добрят още повече комуникацията с пациентите, 

 
 

 
 
 

                                                     СЕКЦИЯ "СПЕЦИАЛИЗИРАНИ СЕСТРИНСКИ ГРИЖИ" 
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грижите, хигиенните условия, храненето и т. н.  
М. Сабри представи интересно проучване в съавтор-
ство, посветено на информираността на гражданите 
на Шумен за възможностите за безплатни изследва-
ния на хепатит В и С. Анкетата показала, че 45% т 
запитаните 120 души никога не са се изследвали. 
62% пък не знаят как става заразяването с опасните 
вируси. Според авторите за изследването е нужно да 
има повече информационни кампании за хепатита.  
Главна медицинска сестра Мюжгян Адем представи 
дейността на Хоспис "Добролюбие" във връзка с 10-
годишния юбилей на структурата и изтъкна необхо-
димостта от създаване на нормативна база за палиа-
тивните грижи у нас, тъй като все повече хора имат 
нужда от такива грижи.   
 
Презентацията на проф. Христина Милчева беше на 
тема политиките за грижи за стари и възрастни хора 
през призмата на Медицински колеж - Стара Загора.  
Бяха представени още теми свързани с домашното 
насилие през призмата на сестринската практика, за 
нови методи за лечение на уремия, за изграждането 
на партньорства в грижите за деца със специални 
нужди,  за ролята на медицинската сестра за профи-
лактика на пациенти  с исхемична болест на сърцето 
и др. Старши рентгенов лаборант Невенка Бонинска 
представи доклад  в съавторство в П. Гагова на тема 
"Мястото и ролята на професионалната етика в про-
фесията на рентгеновия лаборант".        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

               ТЕ ОБИЧАТ ПРОФЕСИЯТА СИ ... 
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Акушерската секция се проведе в зала "Дискрет" на 
хотел "Шумен". Първите представени презентации 
бяха по следните теми: "Затлъстяване и бремен-
ност" (Й. Луканова), "Развитие на акушерската 
професия" (В. Димитрова, С. Илиева, В. Станева), 
"Информираност на студентите от специалност 
"Акушерка" за ваксината срещу човешки папилома 
вирус" (Х. Генчева). Бяха представени още теми за 
обществените нагласи към кръводаряването, 
проучване сред бременни жени за пренаталната им 
подготовка за раждане. Проф. Силвия Борисова, 
ръководител на Катедра "Здравни грижи" в МУ - 
Варна представи темата "развитието на мозъка - 
тайнство в ранното детство".  
Презентацията на Жана Павловска, асистент във 
Филиал Велико Търново на МУ-Варна,  беше 
посветена на историческите аспекти на 
продължаващото обучение за акушерки в България. 
Албена Василева говори за ролята на акушерката 
при осъществяването на първия контакт майка-бебе. 
Тя запозна присъстващите с анкетно проучване, 
направено сред 96 родилки на възраст от 18 до 40-
годишна възраст. Стана ясно, че 43% от анкетирани-  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

те са на авъзраст 25-29 години, а 30% са на възраст 
между 30 и 34 г. "Жените у нас, както и в ЕС първо 
градят кариера и после мислят за бебе", изтъкна 
Василева. Изследването показва, че само 30% от 
жените са получили бебето си веднага след 
раждането, а 63% - след като новороденото е 
прегледано от педиатър. Удовлетворение от първия 
контакт с бебето са изпитали 65,21% от 
анкетираните. "Практиката бебето да се дава на 
майката веднага след като проплаче се прилага в 
МОБАЛ - В. Търново от 2 години", обясни акушерката. 
В болницата има табло със снимки от първата среща 
на майките и бебетата. Контактът между майката и 
бебето  трябва да се осъществи в "златните" 60 
минути след раждането, обясни специалистката. 
 
Елица Стоянова представи анализ на смъртността от 
карцином на маточната шийка в миналото , 
настоящето и тенденциите за бъдещето. Според 
данните смъртите случаи от тази тежка болест 
нарастват през годините - от 179 през 1980 г. до 
средно 400 през последните години. През 2018 г. се 
очаква от рак на маточната шийка да починат 475 
жени. За да се намали негативната тенденция  е ну- 

 
 

 
 
 

                                                            СЕКЦИЯ "СПЕЦИАЛИЗИРАНИ АКУШЕРСКИ ГРИЖИ" 
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жно да се осигури задължителна профилактика и 
масов скрининг, изтъкна г-жа Стоянова.   
 
Акушерката Евшен Мехмедова направи изклю-
чително интересна презентация за използването на 
бадемово масло по време на раждане с цел да се 
намалят всички видове травми за жените. методът се 
прилага в Отделението по акушерство и гинекология 
на МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" - В. Търново. 
Темата е разработена съвмесно с Любка Кръстева и 
доц. д-р Светлозар Стойков, д.м. - началник на 
споменатото отделение.  Резултатите от прилагането 
на този евтин и лесен метод показали, че в резултат 
на бадемовото масло 51,3% от родилките през 2017 г. 
останали със запазен перинеум, през 2017 г. тези 
родилки станали 67 на сто.              
 
Бяха представени още теми за домашните посещения 
като фактор за повишаване на качеството на 
акушерските грижи, ефективност на пренаталната 
подготовка, съвременната акушерка като част от 
екипа, осъществяващ кардио-пулмонална реани-
мация на новороденото и др.    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

            ТЕ ОБИЧАТ ПРОФЕСИЯТА СИ ... 
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             УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА БАПЗГ ОБСЪДИ АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ 

 
 
 

На 19.10.2018 г. в зала "Тича" на хотел "Шумен" - гр. Шумен се състоя заседание на Управителния 
съвет на БАПЗГ. Председателят на УС на БАПЗГ Милка Василева информира присъстващите на 
заседанието, че след няколко дни ще се проведе заседание на Отрасловия съвет, на което ще се 
обсъдят възможностите за увеличаване на стартовата заплата на професионалистите по здравни 
грижи и това ще залегне в новия Колективен трудов договор. Милка Василева изтъкна още, че се 
очакват резултати от подписването на петицията за по-добро заплащане на нощния труд, иници-
ирана от КТ "Подкрепа" и подкрепена от БАПЗГ, БЛС и Синдиката на работещите в МВР. 
 
Стана ясно още, че на среща с управителя на НЗОК ръководството на БАПЗГ ще поиска РЗОК да 
изисква УИН-овете на работещите професионалисти по здравни грижи, за да удостоверят, че са 
редовни членове на БАПЗГ и едва след това да подписват договор със съответното лечебно заведе-
ние. Милка Василева съобщи също, че вече са определени специалистите, които ще представляват 
БАПЗГ в работните групи, определени от здравния министър Кирил Ананиев, които ще дават 
предложения за изготвянето на промените в здравноосигурителния модел.  
Милка Василева сподели основните акценти по време на проведените наскоро Регионални кон-
ференции в Тимишоара, Румъния и в Будапеща, Унгария.  От думите ѝ стана ясно, че заплатите 
на румънските медицински сестри са увеличени с различен процент като средната заплата е 800 
евро. За затваряне на хирургични отделения в Унгария заради сериозен дефицит на медицински 
сестри е съобщено на конференцията в Унгария.  
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Председателят на УС на БАПЗГ съобщи, че на 10 
април 2019 г. Европейската комисия ще заседава по 
проблемите на сестринството. Ще бъдат поставени 
въпроси за обучението, продължаващото обучение 
и заплатите, които получават медицинските сестри, 
както и конкретни инициативи за подобряване на 
техния професионален и социален статус.  Като ре-
ферентен център Асоциацията е предоставила акту-
ални данни за професионалистите по здравни гри-
жи у нас на д-р Филип Домански от Генералната 
дирекция „Здравеопазване и безопасност на 
храните“ в Европейската комисия.      
 

Очаква се през май 2019 г. Генералната асамблея на 
Световната медицинска асоциация  да обяви профе-
сията на медицинската сестра за защитена профе-
сия, изтъкна още Милка Василева. Това ще означава, 
че отговорните институции трябва да дадат гаран-
ции за по-високи заплати, възможности за кариерно 
развитие, нужното обществено признание.               
 

Председателят на УС на БАПЗГ информира, че 
БАПЗГ ще стартира проект в съструдничество с 
Министерството на здравеопазването и Нацио-
налния център за обучение и квалификация в 
системата на спешната помощ. Проектът е по 
Програма за подобряване на дейността на здравните 
кабинети в детските заведения и училищата по 
оказване на помощ при спешни състояния. Обуче-
нията ще се осъществяват в цялата страна по спе- 
циален график.  
 

  
 

Председателят на НСК на БАПЗГ Петя Недкова 
запозна членовете на УС с основните проблеми  
и решения, обсъдени на редовното заседание 
на Европейския форум на националните сест-
рински и акушерски асоциации (EFNNMA) и 
регионалното европейско бюро на СЗО (WHO/
Europe), което се проведе в Атина на 3 и 4 
октомври 2018 г. 
 
Главният секретар Дафинка Коцева изтъкна 
важността от съблюдаване на финансовата 
дисциплина при работата на Регионалните 
колегии.  
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Националният консултант по здравни гри-
жи проф. Соня Тончева изтъкна, че у нас е 
необходимо да се създадат повече  възмож-
ности за долекуване и предоставяне на пат-
ронажни грижи по домовете.     
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  ПРОВЕДЕ СЕ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА БАПЗГ 

 

 
На 19 октомври 2018 г. след заседанието на УС на БАПЗГ в зала "Тича" на хотел "Шумен" се проведе 
редовно заседание на Националния съвет на БАПЗГ. На него също се поставиха актуалните въпроси, 
обсъдени на заседанието на Управителния съвет. Акцентът отново беше върху дефицита на меди-
цински сестри у нас и в световен мащаб. Председателят на БАПЗГ Милка Василева изтъкна, че спо-
ред прогнозите на СЗО и Световната медицинска асоциация до 2010 г. дефицитът на медицински 
сестри в световен мащаб ще достигне 9 млн. Най-голяма е липсата на сестри в Африка - там се пада 
по една медицинска сестра на 100 км.  
 
В контекста на глобалната кампанията NURSING NOW, инициирана от СЗО и Международния съ-
вет на сестрите, 2020 г. ще бъде обявена на Година на сестринството. Целта е да се подобрят държав-
ните и институционални политики за сестринството в отделните държави, за да могат да се посрещ-
нат здравните предизвикателства на XXI век. Здравните специалисти имат ключова роля в промоци-
ята на здраве, превенцията на заболяванията и оказването на здравни грижи. 
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Председателят на УС на БАПЗГ Милка Василева 
подсети, че в момента върви национално допит-
ване "Кои проблеми трябва реши здравната 
реформа?", инициирано от БАПЗГ и здравния 
сайт Clinica.bg. Тя изрази съжаление, че актив-
ността на някои сестри да изразяват недоволство-
то си от ниските заплати във Фейсбук е голяма, а 
когато става дума да се дадат конкретни предло-
жения от специалистите по здравни грижи, които 
ще бъдат обобщени и предоставени на здравния 
министър, активност почти липсва.  
 

Главният секретар на БАПЗГ Дафинка Коцева 
даде ценни напътствия на председателите на ре-
гионални колегии относно воденето на финансо-
вата документация. Актуални съобщения напра-
виха председателите на Националната контрол-
на комисия, Националната комисия по професи-
онална етика, Националния съвет по качество и 
Националния съвет на главните сестри.         
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ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ПО КАЧЕСТВО НА БАПЗГ 
ПРЕДСТАВИ УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ТРЕТИ СЕРТИФИКАТ 

 
На заседанието на Националния съвет по качество на БАПЗГ, проведено на 19 октомври 2018 г. в Шумен, пред-
седателят на Националния съвет по качество на БАПЗГ Петя Недкова припомни на членовете на Съвета усло-
вията, на които трябва да отговарят професионалистите по здравни, за да получат трети сертификат. Възмож-
ните варианти са три:    
 

 Членове на БАПЗГ трябва да са работили по специалността си най-малко 3 години от последните 5 
години  към момента на подаване на молба - декларацията и това да е  удостоверено с  документ от 
работодателя по образец. Необходимо е също да са минали  5 години от издаването на втория сертификат 
и да са придобили 150 кредитни точки по Единната кредитна система на БАПЗГ за продължаващо 
обучение.  

 
 Трети сертификат могат да получат членове на БАПЗГ, които имат 10 години  професионален опит в ед-

но клинично направление или в друга сфера на здравно-социалните дейности и услуги, да са минали 5 
години от издаването на  втория сертификат и да са събрали 100 кредитни точки от продължаващо обуче-
ние. 

 

 Членове на БАПЗГ, които имат 10 години професионален стаж в едно клинично направление или в друга 
сфера на здравно-социалните дейности и услуги,  минали са 5 години от издаването на втория сертифи-
кат, могат да положат изпит за да получат правото за трети сертификат. Препитването се организира от 
НСК на БАПЗГ. 

 

ВНИМАНИЕ: Подаващите молба за издаване на трети сертификат трябва да имат редовно членство в БАПЗГ 
през последните 5 години.  Изключение правят периодите в които не са упражнявали професията, което трябва да 
бъде удостоверено със съответния документ. 



29  

ЗДРАВНИ ГРИЖИ, брой 10/2018 

  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ЗАСЕДАНИЯ 

                 
                                     БР ОЙ 10          ГОДИНА 9                2018 г.               БАПЗ Г            
 
  БРОЙ 12               ГОДИНА  7                2016  г.               БАПЗ Г           

 

 

  
 
 
 

ПРОВЕДЕ СЕ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА 
НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА ГЛАВНИТЕ СЕСТРИ 

На 19.10.2018 г. в рамките на XIV Национален форум на професионалистите по здравни грижи в 
Шумен се проведе редовно заседание на Националния съвет на главните сестри. На срещата присъства 
председателят на БАПЗГ Милка Василева, която подчерта, че ролята на главната сестра е ключова в 
обмена на информация, идеи и предложения от членовете на БАПЗГ, както и за утвърждаване на 
имиджа на професиите от сферата на здравни грижи. Тя информира присъстващите за минали, 
настоящи и предстоящи събития и инициативи, касаещи дейността на БАПЗГ.  
 

Срещата продължи с представяне на добри практики за здравни грижи, доказали своята ефективност 
в практиката на медицинските сестри. Споделиха се и задълбочаващите се проблеми с критичния 
недостиг на професионалисти по здравни грижи в цялата страна и недостойното заплащане на труда 
им във фокуса на ежедневните предизвикателства на здравната система. Дискусията завърши с 
обобщаване на проблемите и предложения за бъдещи становища от членовете на НСГС в подкрепа на 
действията на БАПЗГ.  



30  

ЗДРАВНИ ГРИЖИ, брой 10/2018 

  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ЗАСЕДАНИЯ 

                 
                                     БР ОЙ 10          ГОДИНА 9                2018 г.               БАПЗ Г            
 
  БРОЙ 12               ГОДИНА  7                2016  г.               БАПЗ Г           

 

 

  
 

ПРОВЕДЕ СЕ РАБОТНА СРЕЩА НА РЪКОВОДСТВОТО НА  
НАЦИОНАЛНАТА КОНТРОЛНА КОМИСИЯ НА БАПЗГ  
С ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА КОНТРОЛНИТЕ КОМИСИИ 
КЪМ РЕГИОНАЛНИТЕ КОЛЕГИИ НА АСОЦИАЦИЯТА 

 
На 19 октомври 2018 г., в рамките на XIV Национален форум  на професионалистите по здравни грижи се със-
тоя среща между ръководството на Националната контролна комисия на БАПЗГ и председателите на Конт-
ролните комисии към Регионалните колегии на Асоциацията. Председателят на НКК Лили Николова обясни 
за електронния бюлетин "Здравни грижи" основните въпроси, които са обсъдени на срещата:  
  

 Имат ли трудности колегите по региони и ако имат такива винаги могат да се обърнат към Националната 
контролна комисия а БАПЗГ, за да получат методични указания. Много голям дял от усилията на Конт-
ролната комисия са насочени към спазване на финансовата дисциплина. "Благодарение на положените уси-
лия и отделяне от личното време, всички успяха да изгладят незначителни нарушения по отношение на финансо-
вата документация", отбеляза Лили Николова.  

 

 Обсъдихме планираните и проведени проверки, които констатираха,  че няма нарушения. Това е благода-
рение на добрата координация с Регионалните колегии на БАПЗГ и обучението на председателите на 
Регионалните контролни комисии, спазвайки Закона на БАПЗГ, Устава и Правилника за събиране и раз-
ходване на финансовите средства. 

 

 Отново си припомнихме, че контролните функции са екипна дейност, не трябва да се приемат като неп-
рекъснат контрол, а като най-добър баланс да не се допускат пропуски и грешки. 

 

 На провежданите заседания на Управителния съвет на БАПЗГ винаги единодушно да се вземат решения 
за разходване на финансовите средства според нуждите и бъдат протоколирани и подписани от всички 
присъстващи. Тогава има прозрачност по отношение на разходване на средствата и по този начин се спаз-
ва законосъобразността и целесъобразността за разходване на ресурсите. 

 

 От направените изводи се установи, че всички Регионални колегии работят коректно с документацията 
към Счетоводната къща и Централата на БАПЗГ. 
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ПРОВЕДЕ СЕ ГОДИШНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА  

НАЦИОНАЛНАТА КОМИСИЯ ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА НА БАПЗГ 
И РЕГИОНАЛНИТЕ ЕТИЧНИ КОМИСИИ  

 
На 19.10.2018 г. в зала „Тича“ на хотел "Шумен", съгласно чл. 8 от Правилника за организацията на 
дейността на комисията по професионална етика  на БАПЗГ,  се проведе годишното  заседание на 
Националната комисия по професионална етика на БАПЗГ, на което присъстваха председателят 
на НКПЕ г-жа Катя Христова, 6-ма членове на НКПЕ - Белгин Садък, Детелина Сомлева, Мариана 
Стоянова, Мустафа Шабан, Петър Сребрев, Светла Илиева, както и 14 представители на регионал-
ните КПЕ. 
 
Катя Христова предостави информация , че получените жалби към БАПЗГ за 2018 г. са 4. Тя акцен-
тира върху факта, че те са почти три пъти по-малко от предходната година.  Оплакванията са 
свързани, както с изпълнението на здравните грижи към пациенти, така и с етични конфликти, 
касаещи взаимоотношения между професионалисти по здравни грижи  и/или с други членове на 
терапевтичния екип. Г-жа Христова изказа благодарност към регионалните комисии по професио-
нална етика, чиито членове своевременно са се отзовали към подадените жалби,  съобразно проце-
дурата за приемането и разглеждането им. Всички решения  са взети  след прецизно обсъждане на 
фактите на местно ниво и в съответствие с  нормативната уредба на БАПЗГ.  
 
Катя Христова  съобщи, че е получила многократно телефонни сигнали от колеги, че върху тях се 
осъществява вербален и професионален натиск  във връзка с изпълнение на служебните им задъл-
жения. В едни от случаите пациентите са източник на агресия, но в други - специалисти по здрав-
ни грижи или членове на терапевтичния екип. В контекста на горепосоченото и проведения дебат 
по темата председателят на НКПЕ призова аудиторията за предложения за промяна и допълнения 
в нормативната уредба на БАПЗГ, които да осигурят по-добра защита на членовете на асоциация-
та, в срок до месец февруари 2019 г. Предложението беше прието с мнозинство. 
 
Беше обърнато внимание на председателите на РКПЕ  как да оформят и предадат годишните си 
отчети за извършената дейност след изтичането на 2019 г. 

                                                                   

 
 

Председателят на Националната комисия  
по професионална етика на БАПЗГ Катя Христова  
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   РЕФОРМА 

 

 

 
 

ЕКСПЕРТИ В ПЕТ РАБОТНИ ГРУПИ КЪМ ЗДРАВНОТО МИНИСТЕРСТВО 
ОБМИСЛЯТ ПРОМЕНИТЕ НА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИЯ МОДЕЛ У НАС 

 
На 1 октомври 2018 г. здравният министър Кирил Ананиев изпрати писмо до ръководителите на 
всички заинтересовани институции, професионални сдружения и асоциации,  пациентски органи-
зации, които взеха участие в кръглата маса на тема "Дискусия за бъдещето на здравеопазването", ко-
ято се проведе на 26 септември 2018 г. в столицата. 
В писмото се отправя покана да бъдат излъчени представители от съответната организация, които 
да вземат участие в разработването на отделните аспекти по предложложенията на МЗ за реформа 
на здравната система у нас.  Към ведомството бяха сформирани пет работни групи, които ще рабо-
тят по промените в следните направления: 
 

 Извънболнична медицинска помощ 
 Болнична медицинска  помощ 
 Лекарствени продукти 
 Обществено здравеопазване 
 Финансиране на здравната система  
 

В работната група " Извънболнична медицинска помощ" представителите на БАЗПГ са Милка Васи-
лева - председател на УС на БАПЗГ и проф. Иванка Стамболова - член на УС на БАПЗГ. 
 
В работната група "Болнична медицинска помощ" Българската асоциация на професионалистите по 
здравни грижи представляват Петя Недкова - председател на Националния съвет по качество на 
БАПЗГ и Марияна Колева - главна медицинска сестра на УМБАЛ "Св. Анна" - София АД. 
 
В работната група "Обществено здравеопазване" БАПЗГ представляват  проф. Магдалена Александ-
рова, д. м., зам.-декан по учебната дейност, ФОЗ на Медицински университет - София и проф. Ма-
риела Деливерска, д.м.н., ръководител на Катедра „Медицинска етика и право“ към ФОЗ на МУ – 
София. 
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Веска Райчева, 

председател на РК на БАПЗГ - Шумен: 
 

ТРЯБВА ДА СЕ ДАДЕ ВЪЗМОЖНОСТ НА АКУШЕРКИТЕ 
ДА РАБОТЯТ В САМОСТОЯТЕЛНИ ПРАКТИКИ 

В ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА ПОМОЩ 

 
 
 
 

Веска Райчева е старша акушерка в АГ отделение на "МБАЛ - Шумен" АД и председател на Регионалната 
колегия на БАПЗГ - Шумен. 
 

Професионалната си кариера започва през 1981 г. като редове акушерка Родилното отделение на Шуменска-
та болница, от 1997 г. след конкурс става старша акушерка в АГО на МБАЛ - Шумен.    
Завършила е специалност "Акушерка" в ПМИ "Д-р Ненчо Попович" в гр. Варна. Има и диплом за семейна 
медицинска сестра/акушерка (Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов - Варна"). Притежа-
ва бакалавърски диплом по социална педагогика (Шуменски университет "Епископ Константин Преславс-
ки") и магистърски диплом по Управление на здравните грижи (МУ - Варна").     
 

През целия си професионален път активно се е включвала в различни форми на продължаващо обучение, из-
насяла доклади по различни проблеми - авторски и в съавторство. 
 

През 2003 г. публикува в бр. 16 на сп. "Асоциация на болниците" в България статията "Ролята на акушер-
ката при разрешаването на проблема за кърменето /из опита на МБАЛ и МК Шумен/"в съавторство със С. 
Тончева и Г. Стоичкова. През 2011 г. в съавторство със С. Борисова публикува в трети брой на сп. "Здравни 
грижи" статията "Проучване мнението на родилките от АГО на МБАЛ - Шумен относно приложението 
на препарата AVA-qu". 
 

През 2010 г. Веска Райчева е отличена от БАПЗГ за „Най-добър специалист на годината"и получава стату-
етката "Лесес Кепра" и грамота.      



34  

ЗДРАВНИ ГРИЖИ, брой 10/2018 

  ИНТЕРВЮ 

                 
                                     БР ОЙ 10          ГОДИНА 9                2018 г.               БАПЗ Г            

 

 

 
 
 

- Госпожо Райчева, за 14-та поредна година Регио-
нална колегия на БАПЗГ- Шумен организира Нацио-
нален форум за професионалистите по здравни гри-
жи. Каква е равносметката Ви за това издание на 
форума? 
 
- Темата на XIV Национален форум на професиона-
листите по здравни грижи „Вдъхновението от исто-
рията – мост към бъдещето“ вдъхнови голям брой 
специалисти по здравни грижи да участват в него – 
почти два пъти повече от предходната година. Уве-
личи се и броят на участващите студенти в направле-
ние "Здравни грижи" от цялата страна. Бяха заявени 
за участие 36 научни доклада  , представени в две сек-
ции – "Специализирани сестрински грижи" и 
"Специализирани акушерски грижи". Мен лично ме 
впечатлиха няколко презентации от секцията за аку-
шерки: “Множествена склероза , раждане и пуерпе-
риум“  с автори В. Станева, В. Димитрова, А. Димит-
рова, „ Домашните посещения – фактор за повишава-
не качеството на акушерските грижи“ с автори П. 
Дилова и С. Янкуловска, „Бадемовото масло в родил-
на зала“ с автори Е. Мехмедова, Л. Кръстева, Доц. д-р 
С. Стойков. В секцията на сестрите ми допаднаха те-
мите: „Сестрите - предизвикателството да си нова-
тор“ с автори В. Радева и Д. Василева, „Хоспис 
"Добролюбие" – 10 години Хуманизъм“на главна сес-
тра Мюжгян Адем и „ Изграждане на партньорства в 
грижите за деца със специални нужди“ с авторски 
колектив  Т. Цветкова, М. Тодорова и М. Добрева.   
В своя пленарен доклад почетният председател на 
БАПЗГ проф. Станка Маркова се спря на 
възникването на организирано сестринство в Бълга-
рия и създаването на  съсловна организация, което 
предизвика у присъстващите много спомени и емо-
ции.  
 
- За трети път организирате националния форум за 
професионалистите по здравни грижи заедно с Фи-
лиал Шумен на МУ- Варна. Какви са предимствата 
на Вашето партньорство? 
 
- За наша радост тази година ще се дипломира пър-
вият випуск на Филиал Шумен на МУ-Варна. В реди-
ците ни ще се влеят млади хора, които бързо ще се 
адаптират в работата си, защото познават базата и 
работещите в отделенията. Освен редовната учебна 
практика, те участваха в „Студентски практики“ към 
МОН, а в момента са на преддипломен стаж. Всичко 
това им позволява да опознаят работния процес. Ми-
налата година по време на XIII Национален форум 
на професионалистите по здравни грижи сред шу- 
 

 
менските студенти възникна идеята да се създаде 
Национален консултативен студентски съвет към 
БАПЗГ, за да участват активно в различни професи-
онални форуми и да инициират обществено значи-
ми инициативи.   
 
- Какви са най-големите успехи на националния фо-
рум на професионалистите по здравни грижи през 
годините?  
 
- Всеки форум е значим и уникален сам по себе си. 
Темата на форума през 2007 г. беше „Достъпност и 
качество на здравните грижи – приоритет на съвре-
мието“ и бе посетен  от 1159 специалисти по здравни 
грижи. Бяха представени 42 научни доклада и 8 пос-
тера. През 2017 г. за първи път участваха гости от 
чужбина  – проф. д-р Домника Райчановска и д-р 
Гордана Ристевска от Македония, които изнесоха 
пленарните доклади. На същият форум за първи 
път беше представена постерна секция за студенти 
от цялата страна. Беше обявено създаването на На-
ционален консултативен студентски съвет към 
БАПЗГ. В тазгодишния форум участваха студенти с 
51 постера и специалисти по здравни грижи със 17 
постера. През 2018 г. ще проведем  ХV Национален 
форум, по време на който ще направим обзор на 
развитието и успехите на форума през годините. 
 
- Вече четвърта година сте регионален председател 
на РК на БАПЗГ Шумен. Бихте ли разказали за 
някои Ваши инициативи? 
 
- Както вече стана дума съвместно с Управителния 
съвет и Филиал Шумен на МУ-Варна, провеждаме за 
трети път национален форум по здравни грижи. 
Организирахме две форми на продължаващо обуче-
ние, които проведохме през месец май - по повод 
Международния ден на акушерката – 5 май и Меж-
дународния ден на медицинските сестри - 12 май. За 
обучението поканихме изявени специалисти - проф. 
Соня Тончева, доц. Теодора Евтимова - от  Филиал 
Шумен на МУ-Варна, д-р Стойкова – известен нео-
натолог,  акушерката А. Димова с интересна аку-
шерска презентация, фирма "Медицинска Техника 
Инженеринг" и др. Дружеството на невролозите от 
Шуменска област и МБАЛ-Шумен АД през месец 
ноември ще бъдат домакини на XII Конференция 
„Шумен и приятели 2018“, като за първа година е 
включена сесия и за неврологични медицински сест-
ри. Участниците в сесията и докладчиците ще полу-
чат кредитни точки по Единната кредитна система 
на БАПЗГ за продължаващо обучение . 
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- Колко души членуват в РК на БАПЗГ - Шумен и 
какъв е процентът на младите специалисти? 
 
- В РК Шумен редовните членове са 643, като младите 
хора са едва 7.47 %.  
 
- В България не достигат около 30 000 медицински 
сестри и 2000 акушерки. Дефицит на тези кадри има 
и в европейските страни. Има ли недостиг на кадри 
в Шумен и взимат ли местните власти някакви 
мерки срещу това? 
 
- Недостиг на акушерки и медицински сестри има в 
стационарите на лечебните заведения, в доболнична-
та помощ също има огромна нужда от специалисти 
по здравни грижи. Въпреки огромния дефицит на 
кадри в Шуменска област, засега не са взети конкрет-
ни мерки срещу това. 
 
- Защо избрахте професията на акушерката? 
 
- И друг път съм казвала, че започнах да изучавам 
акушерството без да имам ясна представа за това как-
во е да си акушерка. В процеса на обучението ми бе-
ше интересно и завладяващо, така, че завършвайки  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ПМИ „ Н. Попович“ - Варна вече знаех, че съм на 
точното място. През 1981 г. започнах работа в прек-
расен екип на Родилно отделение на Шуменската 
болница сред знаещи и можещи колеги, посветили 
живота си на тази благородна професия. Това ме 
амбицира и надъха за участия в продължаващо обу-
чение, провеждане на научни проучвания и активно 
участие в живота на съсловието. И сега с гордост каз-
вам – Аз съм акушерка! 
 
- Кои хора са оказали най-голямо влияние върху изг-
раждането Ви като професионалист? 
 
- Първата е Стефка Пушкарова - преподавател и 
курсов ръководител от Медицински институт - Вар-
на. Тя ми разкри красотата на професията, вдъхна 
ми увереност, че ще мога да се справя с предизвика-
телствата. Вторият човек, който ми е оказал най-
силна подкрепа, е акушерката Димитричка Димит-
рова - беше мой наставник, когато започнах работа в 
Родилното отделение на "МБАЛ - Шумен". С търпе-
ние и любов тя ме въведе в професията и аз съм ѝ 
много благодарна за това.      
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-  БАПЗГ нееднократно е предлагала стартова зап-
лата за начинаещите професионалисти по здравни 
грижи в размер на три минимални работни запла-
ти, за да се мотивират повече  млади хора да учат за 
тези трудни професии. Във Вашето отделение има 
ли млади хора? 
 
- В нашето отделение работят акушерки на средна 
възраст 45 години. Сред нас има и млади, и опитни 
акушерки - екипът е разнороден, но единен и много 
отдаден на грижите за бременните и раждащите же-
ни. За възнаграждението на труда ни се говори ежед-
невно, акушерките са неудовлетворени, отчаяни и 
обезверени. Стартова заплата в размер  от три мини-
мални заплати би било добро начало за начинаещи-
те акушерки и сестри  - това би привлякло млади хо-
ра към тези професии и би било мотивация те да се 
стремят към непрекъснато обучение и надграждане 
на знанията и уменията. Сега обучението на студен-
тите  е на европейско ниво, те полагат много труд и 
средства и щом са вложили толкова много, искат това 
да се компенсира в близкото бъдеще, след започване 
на работа. Нека заплатата бъде не само възнагражде-
ние за труда ни, но и компенсация за отговорността, 
натовареността, за напрежението, стреса и притесне-
нието по време на дежурствата, за тежките, дълги и 
безсънни нощи, за пропуснатите празници на близ-
ки и приятели, за Бъдни вечер и Новите години, пос-
рещнати без нас. 
 
- Все повече  българки раждат първото си дете след 
своята 30-годишнина - след като вземат дипломата 
си за висше образование и се реализират професио-
нално. Какви предизвикателства крие тази 
"отложена" бременност и как акушерките могат да 
помогнат да се промени тази тенденция? 
   
- В зряла възраст решението да родиш дете е по-
осъзнато. Жените успяват да получат място в кариер-
ната стълбица, стабилност в живота и материално 
благополучие. Тогава те са готови да родят дете, да го 
дарят с ласки и любов, да го обезпечат с хубави усло-
вия на живот, стабилно възпитание и качествено об-
разование. Сред жените, взели решение да родят 
малко по-късно обаче възникват и се събуждат реди-
ца въпроси и тревожни мисли. Те трябва да бъдат 
споделени с акушерката, която ще разясни, успокои, 
насърчи и обучи бъдещите майки. Акушерката тряб-
ва да промотира сред жените навременното раждане, 
защото научно е доказано, че най-добрата фертилна 
възраст за жената е между 18-22 години. Никой няма 
да ги упрекне, ако не са станали майки на 22 години,  
 

 
но отлагайки прекалено дълго призванието си да 
бъдат майки, се увеличава рискът да забременеят 
по-трудно и дори да останат без деца. 
Късната бременност, без съмнение, е рискова. Това 
се дължи не толкова на самата възраст, колкото на 
различните заболявания, които възникват – като ви-
соко кръвно налягане, диабет, някои гинекологични 
изменения. Най-честите рискове са  кървене по вре-
ме на бременността, преждевременно раждане, ви-
соко кръвно налягане, диабет, спонтанен аборт. Зву-
чи стряскащо, но то трябва да се  знае и тук е място-
то и ролята на съвременната акушерка да осъщест-
вява  промоция на здравето -  голяма област, в която 
тя би могла да разгърне своите знания, сили и енту-
сиазъм. 
 
- През януари 2018 г. БАПЗГ и Алиансът на българс-
ките акушерки организираха дискусионен форум, 
на който бе приета декларация с няколко искания. 
Сред тях е създаването на законодателна 
възможност за реално работещи самостоятелни 
акушерски практики в извънболничната помощ. 
Какви ще бъдат ползите за обществото, ако това 
се случи? 
 

- Да се даде възможност за самостоятелни 
акушерски практики в извънболничната помощ, ще 
бъде голямо постижение за акушерското съсловие. 
Акушерката има знанията и уменията за 
специфичното обслужване на бременните жени, 
висок професионализъм, наблюдателност и 
клинично мислене при откриване на признаци и 
промени в състоянието на бременната. Тя  ще 
помогне жената  да преодолее страха от раждането, 
ще разясни периодите на раждането, ще ѝ помогне 
да подготви гърдите си за кърмене Доказана е  
автономната функция на акушерката да провежда 
консултации на здрави и болни жени, относно 
поддържане на репродуктивното здраве, 
бременността, отглеждането на кърмачето и 
гинекологични проблеми.  
Акушерки от Акушеро-гинекологично отделение 
на "МБАЛ-Шумен" АД  (Г. Стоичкова, В. Хинева) 
направиха проучване на тема „Роля на акушерката 
в процеса на консултиране“ с цел  да се докаже 
автономната функция на акушерката да провежда 
консултации на здрави и болни  жени.  Резултатите 
от изказаното мнение на анкетираните акушерки 
показват тяхната нагласа и компетентност да кон-
султират. Според тях консултациите са тяхна 
традиционна дейност. Пациентките изказват дове-
рие към информацията, която получават от аку- 
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шерките (82% от анкетираните) и предпочитат тази 
комуникация поради близостта, която чувстват към 
здравните специалисти (74% от анкетираните). 
Проучването подчертава необходимостта от законов 
регламент за провеждане на самостоятелни 
консултации в извън болничната и болнична 
помощ, за което НЗОК трябва да въведе 
остойностяване и заплащане. Така ще се гарантира 
качество при оказване на такава медицинска услуга. 
 
- Моля Ви опишете с няколко думи един Ваш ра-
ботен ден. 
 
- Дните ми са много динамични и разнообразни. 
Започват със сутрешен рапорт, разпределение на 
текущите задачи, разглеждане и решаване на набо-
лели  проблеми, организация на екипите и работни-
те графици на персонала, контрол при осъществява-
нето на грижите, гарантиращи сигурност и непре-
къснатост, контрол върху хигиенно-санитарното 
състояние на отделението, работа с документация, в  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
помощ на колегите от Родилна зала, раздаване на 
подаръци на родилките, разговори с пациентки и 
близките им, други административни ангажименти. 
Като старша акушерка на Гинекология, Патологич-
на бременност и Родилно имам различни отговор-
ности, заради характера на работата. Обслужваме 
жени с различни заболявания, проблеми и тревоги. 
Най-хубавият момент от работния ми ден е изписва-
нето на родилките и бебетата. Позитивната енергия 
струи от всички, усмивките не слизат от лицата на 
персонала, родилката и нейните близки. За този мо-
мент си заслужава всичко! 
 
- Какво Ви зарежда с  нова енергия за работа?  
 
- Срещите с приятели, екскурзии в чужбина, излети 
сред природата и отглеждане на цветя.  
 

 
Разговора води Румяна Милева 
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На 3 и 4 октомври 2018 г. в гръцката столица Атина 
се проведе редовното заседание на Европейския фо-
рум на националните сестрински и акушерски асо-
циации (EFNNMA) и регионалното европейско 
бюро на СЗО (WHO/Europe). На срещата бяха 
поканени представители на национални асоциации 
на медицински сестри и акушерки, експерти от 
държавни институции в областта на здравеопаз-
ването, сътрудници на СЗО. Представителите на 
България в срещата бяха националният експерт по 
здравни грижи в МЗ г-жа Пепа Василева, главният 
секретар на БАПЗГ г-жа Дафинка Коцева, 
парламентарният сескретар на БАПЗГ г-жа Мария 
Балевска, председателят на НСК на БАПЗГ г-жа 
Петя Недкова, Благовеста Костова и г-жа Донка 
Вълева от Алианса на акушерките в България (АБА). 
 

На форума беше подчертано, че медицинските 
сестри и акушерките играят основна роля в 
здравеопазването и са все по-необходими за 
решаване на проблемите, свързани с общественото 
здраве и благополучие, залегнали в политиките на 
Европа за "Здраве 2020". Те предоставят безопасни, 
висококачествени, дългосрочни и ефективни здрав-
ни грижи; обучават и подпомагат хората да контро-
лират собственото си здраве и  обезпечават равен 
достъп до медицинска помощ. Професионалистите 
по здравни грижи имат жизнено важно значение за 
запазване и укрепване на здравето, защото са приз-
вани да обучават, съветват и подкрепят здравите 
хора, да оказват квалифицирана помощ,  съдействие 
и непрекъснати здравни грижи на болните. Те се 
намират в непосредствен професионален контакт с 
хора от всички възрасти и с различно здравословно 
състояние. Цялостната грижа -  и за здравите, и за 
болните - е в основата на удовлетворяване на нарас-
тващите нужди от медицинска помощ в Европа.  
 

Медицинските сестри и акушерките са най-големия 
и основен кадрови ресурс в здравеопазването. За да  
се задържи този ресурс и да се използва неговия ог- 

 
ромен потенциал в условията на непрекъснато про-
менящата се среда и потребности от здравни грижи, 
особено внимание беше обърнато на кадровата по-
литика в Европейския регион. В страните от ЕС се 
наблюдават съществени различия по отношение на 
реализиране на политики, позволяващи рационал-
ното използване на знанията и уменията  на добре 
обучените и квалифицирани специалисти по здрав-
ни грижи. Благодарение на самостоятелните  дей-
ности на медицински сестри и акушерки в някои 
европейски страни (Дания, Швеция, Норвегия, 
Великобритания), особено в извънболничната 
помощ, е постигнат значително по-широк обхват на 
първичните здравни грижи и профилактика, 
включително и в средите на мигрантите.  
 

Като положителен знак беше отчетено и повишава-
нето на нивото на базово образование и квалифика-
ции на медицинските сестри и акушерките във 
всички страни от региона. За да се предоставят 
адекватни грижи на хората медицинският модел 
трябва да бъде заменен от такъв, ориентиран към 
пациента. Във връзка с това се променя и обучение-
то - трябва да се адаптират знанията и уменията на 
медицинските сестри и акушерките, както и моде-
лите за предоставяните грижи.  

 
 

Въвеждането на нови модели за здравни грижи под 
ръководството  на  регионалното европейско бюро 
на СЗО показва, че там, където медицинските сестри 
и акушерките ръководят процесите за оказване на 
грижи и имат разширени функции и правомощия, 
се решават в значима степен основните проблеми в 
здравеопазването:   
- ненавременното оказване на помощ, 
- фрагментация на професионалните роли,  
- затруднен достъп до здравни услуги,  
- липса на приемственост при предоставянето на гри-
жи,  
- отсъствие на ефективно взаимодействие между всички 
звена в системата и др.  

  
 

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

В АТИНА СЕ ПРОВЕДЕ РЕДОВНОТО ЗАСЕДАНИЕ   
НА EFNNMA И WHO/Europe, 

НА КОЕТО БЯХА ПРЕДСТАВЕНИ НОВИТЕ СТРАТЕГИИ 
ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ  
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Все повече доказателства и данни от научни изслед-
вания сочат, че обновените модели за предоставяне 
на грижи, както и по-високата степен на образова-
ние и квалификация на медицинските сестри и аку-
шерките, подобряват  здравните показатели на насе-
лението,  правят здравните грижи икономически по-
ефективни и ориентирани към нуждите на хората.  
 
Беше представен документ на Европейския регион 
на СЗО – Стратегически направления за укрепване 
на сестринските  и акушерски дейности в Европа за 
постигане  на целите на политиките за "Здраве 2020". 
В документа са разработени четири стратегически 
направления: 
 

1. Разширяване на мащаба и трансформиране на 
образованието. 

 

 Единен стандарт за базово професионално 
образование и включване на информационните 
технологии в процеса на обучение. 

 Устойчивост на системата за непрекъснато 
професионално развитие и кариерно израстване. 

 Нормативно регулиране на компетенциите на 
медицинските сестри и акушерките и гаранции 
за тяхното прилагане в съответствие с изисква-
нията на политиките за "Здраве 2020".  

 
2.Планиране на кадровите ресурси и оптимизира-
не на професионално-квалификационните струк-
тури на кадрите. 

 

 Разработване на стратегии и програми за пла-
ниране на кадрите, така че да има оптимална 
численост на персонала; 

 Да се обезпечи освен численост и непрекъсната  
квалификация на кадрите, гарантиращи безо-
пасност и ефективност на грижите. 

 
3. Гарантиране на безопасни условия на труд. 
 
4. Поддържане и внедряване на научно обоснова-
ни практики и иновации.  

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

Механизми за създаване на  
благоприятни системни условия  
за развитие на здравните грижи: 

 

 Нормативно регулиране – законодателно 
определяне на дейностите и ролите на меди-
цинските сестри и акушерките в система-
та на здравеопазването. 

 
 Научни изследвания в областта на 

здравните грижи – създаване на  кадрови 
потенциал за провеждане на многопрофилни 
научни изследвания и възможност за прила-
гане на научните изследвания в практиката. 

 
 Партньорство – да се очертае ясно място-

то на професионалистите по здравни грижи 
в системата на междудисциплинарно и меж-
дусекторно сътрудничество и да се създадат 
партньорства в интерес на нуждите на хо-
рата от здравни грижи и подобряване на 
здравето. 

 
 Управление и лидерство – медицинските 

сестри и акушерките да се включват актив-
но във вземането  на решения, касаещи поли-
тиките за здравеопазване и предоставяне на 
медицински услуги на местно, държавно и 
международно ниво. 

Председателят на Националния съвет на 
Националния съвет по качество на БАПЗГ  
Петя Недкова 
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Председателят на НСК на БАПЗГ Петя Недкова, председателят на EFNNMA Валентина Саркисова, 
парламентарният секретар на БАПЗГ Мария Балевска, главният сескретар на БАПЗГ Дафинка Коцева и 
националният ескперт по здравни грижи в МЗ Пепа Василева (от дясно наляво) по време на официалната 
вечеря в рамките на редовното заседание на EFNNMA и WHO/Europe, което се проведе в Атина на 3 и 4 
ктомври 2018 г.  

 
 

 
На европейско ниво се подготвя нова здравна стратегия "Здраве до 2030 г." До 
2020 г. ще се прави поетапно анализ на изпълнението на стратегията "Здраве 
2020". Данните ще се събират от министерствата на държавите от европейския 
регион и от съсловните организации и ще бъдат публикувани през месец октом-
ври 2020 г.  
 
2020 година е обявена за Година на медицинските сестри. Дотогава Европейска-
та комисия и Бюрото на европейския регион на СЗО ще организират множество 
инициативи, свързани с дейностите, мястото и ролята на медицинските сестри в 
системата на здравеопазването.  

 



41  

ЗДРАВНИ ГРИЖИ, брой 10/2018 

 

 

  

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

   

 ЗА ПЪРВИ ПЪТ 

                 
                                     БР ОЙ 10          ГОДИНА 9                2018 г.               БАПЗ Г            
 
  БРОЙ 12               ГОДИНА  7                2016  г.               БАПЗ Г           

 

 

  
 

Магдалена Нинова, 
член на УС на БАПЗГ и главна сестра на УМБАЛ "Александровска" ЕАД: 

 

70 ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ  
ВЗЕХА УЧАСТИЕ В ПЪРВАТА ХИРУРГИЧНА  

СЕСТРИНСКА СЕКЦИЯ 

 

В периода 4-7 октомври 2018 г. в  курортен комплекс "Златни пясъци" се проведе научният 
форум с най-голяма значимост в българската хирургия за тази година под мотото „Нови 
хоризонти пред хирургията". Благодарение на доц. д-р Костадин Ангелов, д.м., се организира 
и проведе Първата хирургична сестринска сесия, в която участие взеха над 70 професиона-
листи по здравни грижи от цялата страна. В словото си доц. Ангелов изтъкна, че научните 
форуми на медицинските сестри ще набират все повече сила и популярност и в близко 
бъдеще ще се превърнат в престижни събития с традиции и национално значение.  

На хирургичната сестринска сесия бяха презентирани 25 доклада, подготвени специално за 
сесията на следните теми:  

 "Порт системи. Значението им за подобряване качествити на живот на пациенти, при които е 
невъзможен венозен достъп"  

 "Първоначална сестринска оценка – качество на обслужване и сигурност за пациентите"  
 "VAC терапия при лечение и профилактика на раневата инфекция" 
 "РЕТ/СТ за предоперативно стадиране на пациент с колоректален карцином – клиничен случай" 
 "Предоперативна чек листа – съдържание, функции и предимства" и др.   
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Бяха представени и два постера. В залата присъства-
ха видни хирурзи, които взеха активно участие в 
дискусиите в рамките на трите сестрински научни 
сесии като проф. д-р Хаджийски, проф. д-р Делийс-
ки, доц. д-р Тошев, доц. д-р Велев, проф. д-р Драга-
нов и др. 
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  За първи път в България се проведе 
Национален консенсус за здравни грижи при 
хирургично болен пациент, по време на 
който се прие консенсуално становище за 
Болничен протокол при хирургичен 
пациент, разработен по инициатива на 
доц. д-р Ангелов и експертен борд от видни 
хирурзи и работещи хирургични 
медицински сестри, медицински лаборан-
ти, рентгенови лаборанти от учебните 
бази на медицинските университети в 
София, Плевен и Варна.  
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          ПРЕЗЕНТАЦИИ 
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Грамота за доклад с най-актуална тема получи „Компетентност и умения на операционната медицинска сестра при 
бариатрична операция” с автори П. Йорданова, П. Тагаринска (на снимката) от Операционния блок на Клиниката по 
хирургия в УМБАЛ „Александровска” ЕАД. 

 
 

Директорът на УМБАЛ "Александровска" доц. д-р Костадин Ангелов, д.м. (вдясно) получи грамота и статуетка 
„Светлината на Найтингел” за подкрепа на кариерното развитие на професионалистите по здравни грижи в 
лечебното заведение и за оказаното съдействие в осъществяването на Първата хирургична сестринска сесия по време 
на форума.  
 

Проф. Георги Тодоров, началник на Втора хирургия в УМБАЛ „Александровска“, председател на Българското 
хирургично дружество и на Инициативния комитет на конгреса, получи грамота и статуетка в знак на 
благодарност за домакинството и за предоставената възможност професионалистите по здравни грижи да участват 
за първи път в най-мащабния научен форум по хирургия със собствени научни сесии.  
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От 26 до 27 октомври 2018 г. в интерхотел "Велико 
Търново" в гр. Велико Търново се проведе Междуна-
родна академия за акушерки под надслов 
"Акушерката - грижа и разбиране за женското здра-
ве", организирана от Алианса на българските аку-
шерки (АБА).  Във форума участие взеха над 100 аку-
шерки от цялата страна. Той бе открит с Химна на 
българската акушерка, който запяха всички присъст-
ващи в залата. Участничките получиха като подарък 
сувенир, изобразяващ дървото на живота.  
Приемствеността в акушерството с измиване на ръце-
те бе демонстрирана от отличничката на  Филиал 
Велико Търново на Медицински университет - Варна 
и най-възрастната работеща акушерка у нас - Мария 
Петкова от Ботевградско. Баба Миче, както всички я 
наричат е на 85 години и вече 66 години обслужва 
родилки и бебета, когато я потърсят за помощ. Ней-
ната мечта била да стане лекар, но родителите ѝ ня-
мали възможност да я издържат. Затова се записала 
да учи в акушерско училище, в което обучението би-
ло безплатно. Като завършила първоначално израж-
дала бебета в домашни условия, а после започнала 
работа в болница. "Не работя за пари и за слава, просто 
обичам децата", сподели с по-младите си колежки ба-
ба Миче. Тя завеща на колежките си да обичат про-
фесията си, която е най-благородната, защото в ръце-
те на акушерката се ражда животът. "Не влагате ли 
сърце, не влагате ли обич, по-добре се откажете", посъ-
ветва неуморната акушерка. Тя отбеляза с тъга, че 
вече се раждат два пъти по-малко деца у нас.     

 

   

   АКАДЕМИЯ 

 

 

 
 

НАД 100 АКУШЕРКИ ВЗЕХА УЧАСТИЕ  
В МЕЖДУНАРОДНА АКАДЕМИЯ ЗА АКУШЕРКИ, 
КОЯТО СЕ ПРОВЕДЕ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

 
 

Регионалният представител на АБА в гр. Пазарджик 
Благовеста Костова и 85-годишната акушерка Мария 
Петкова - баба Миче.  
"Ако акушерките в пенсионна възраст напуснат рабо-
та, дефицитът на акушерки ще добие катастрофал-
ни размери", изтъкна пред участниците в Академия-
та Благовеста Костова. 
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Председателят на УС на БАПЗГ Милка 
Василева поздрави организаторите и 
участничките във форума. Тя съобщи, 
че на 8 ноември 2018 г. се очаква да бъ-
де подписан новият Колективен тру-
дов, договор, в който синдикатите ще 
настояват за 900 лева стартова заплата 
за всички начинаещи професионалис-
ти по здравни грижи. Тя изтъкна още, 
че предстои Националният съвет по 
качество на БАПЗГ да изготви правила 
за добра акушерска практика с актив-
ното участие на акушерки, след което 
те ще бъдат представени на здравния 
министър за одобрение.  
 
 
 
 
Академията откри доайенът на детската гинекология  
проф. д-р Милко Сираков.  Той представи интересни 
случаи от своята практика в Университетска болница 
"Майчин дом" - София.   
 

Задълбочен анализ на причините за преждевремен- 
ното раждане направи гинекологът проф. д-р 
Благовест Пехливанов от Университетска болница 
"Селена" - гр. Пловдив. Той изтъкна, че едно на 10 
бебета се ражда недоносено. Специалистът обясни, 
че преждевременното раждане не може да бъде спря-
но а само отложено за няколко часа. Той се спря на 
различни причините за раждането на недоносено 
бебе - днешните жени стават майки  на по-късна въз-
раст, многоплодната бременност, която често се дъл-
жи на асистираните репродуктивни методи, затлъс- 

 
 

тяването, различни заболявания на майката. Учени 
са открили и друга причина - невъзможността да се 
износи плода заради дефект в определен ген. 
 
Петгодишен план за развитието на родилната по-
мощ във Великобритания представи акушерката 
Джесика Рийд, консултант по майчино и детско 
здраве за Лондон в Министерството на здравеопаз-
ването. Рийд коментира, че все повече англичанки 
раждат първата си рожба сред 40-годишна възраст. 
Тя изтъкна още, че на Острова също има дефицит на 
акушерки. 
 
 
 
 

 
На вредите от тютюнопушенето по време на бре-
менността се спря акушерката Гергана Николова, 
която е част от екипа на Министерството на здравео-
пазването в Англия. 35% от пушещите бременни са 
изложени на опасността от спонтанен аборт, а 27% 
могат да родят преждевременно. 60% от бебетата на 
жени, пушили по време на бременността, могат да 
развият астма. От статистиката, която посочи аку-
шерка Николова стана ясно, че в Англия пушещите 
майки са 10,8%, у нас техният брой е далеч по-голям 
-  65% от майките пушат. На Острова се прилага на-
ционална програма  за превенция на тютюнопуше-
нето, в която е залегнало до 2022 г. пушачките да 
намалеят до 5% .     
 

   

   АКАДЕМИЯ 
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Темата „Ролята на акушерката в процеса на кърме-
не, кабинети по кърмене, споделен опит“ представи 
акушерката Антоанела Несполи, преподавател в  
Медицински университет "Милано Бикока" и поче-
тен член на АБА.    
 

Акушерката Любка Кръстева, носител на наградата 
"акушерка на годината" за 2017 г., представи опита  
на акушерките от Родилното отделение в МОБАЛ 
"Д-р Стефан Черкезов АД – Велико Търново“, които 
използват бадемово масло за превенция на разкъсва-
ния при раждане.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Бяха представени презентации свързани с грижата 
за преждевременно родени деца, професионалното 
прегаряне, кърменето и др. 
 
Участвалите акушерки във форума ще получат кре-
дитни точки по Единната кредитна система на 
БАПЗГ за продължаващо обучение.   
 

   

   АКАДЕМИЯ 
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  ИЗПЪЛНЕН ДЪЛГ 

                 
                                     БР ОЙ 10          ГОДИНА 9                2018 г.               БАПЗ Г            

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ И БЛАГОДАРНОСТ 
КЪМ МЕДИЦИНСКИ ФЕЛДШЕР ИЛИЯНА ПЕТРОВА 
ОТ ФИЛИАЛА ЗА СПЕШНА ПОМОЩ В СТРАЖИЦА 

 
 

Медицинският фелдшер Илияна Петрова от Филиала за спешна медицинска помощ в град Стра-
жица успя да се справи успешно със задача с повишена трудност. Специалистката изроди две близ-
начета в линейката по време на нощно си дежурство. Радостната новина съобщиха във Фейсбук 
страницата на Националната асоциация на работещите в спешната медицинска помощ. Оттам из-
тъкнаха, че това е четвъртото израждане, което прави медицинският фелдшер за тази година. На-
шите опити да се свържем с благодетелката от Бърза помощ останаха безуспешни. В деня след като 
помогна на родилката медицински фелдшер Петрова не можеше да бъде  открита, а от Филиала и 
ЦСМП - Велико Търново не пожелаха да кажат името ѝ поради големия медиен интерес към случая.  
Председателят на УС на БАПЗГ Милка Василева изпрати поздравителен адрес до д-р Валентина 
Хаджирадева - директор на ЦСМП - Велико Търново, в който се казва:  
 

"От името на Управителния съвет на БАПЗГ и лично от мое име бих искала да поднеса нашата благодар-
ност към Вас и екипа от Филиала за спешна медицинска помощ в Стражица, който по време на дежурство 
помогна на жена да роди живи и здрави близнаци. Разбрахме за щастливата развръзка от Фейсбук страница-
та на Националната асоциация на работещите в спешната помощ. Основният двигател в тази спасителна 
операция е била фелдшерка с дългогодишна практика във Филиала, пожелала анонимност. Затова Ви молим 
да я поздравите от наше име за високия професионализъм и отговорност, които е проявила в този сложен 
случай предвид на това, че родилката не е знаела за своята многоплодна бременност. 
 

Предайте нашите благопожелания за здраве, лично щастие и още професионални успехи на всички медици, 
които работят във ЦСМП - Велико Търново и неговите филиали!" 
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От 26 до 28 октомври 2018 г. се състоя Втория 
национален конгрес на българската асоциация на 
лаборантите в образната диагностика и терапия 
(БАЛОДТ) с международно участие. Форумът се 
проведе в Аулата на Аджибадем Сити Клиник 
Болница Токуда София. В него участие взеха над 180 
рентгенови лаборанти, медицински физици, 
медицински сестри и лекари в направленията 
"Образна диагностика", "Лъчетерапия" и 
"Нуклеарна медицина". 

 
 

При регистрацията си участниците получиха бадж с 
програмата на конгреса и торбичка с 
информационни материали, красив тефтер, 
химикалка и сп. "Рентгенология. Радиология" - брой 
3/2018 г.   
 
 

Поздравелния към участниците във форума 
отправиха президедтът на Международната 
асоциация на рентгеновите лаборанти г-н 
Димитрис Кацифаракис, председателят на 
Българската асоциация по радиология проф. д-р 
Милан Тотев, председателят на БАЛОДТ г-жа 
Петранка Гагова.  
 

 

   

   КОНГРЕС 

 

 

 
 

НАД 180 РЕНТГЕНОВИ ЛАБОРАНТИ ВЗЕХА УЧАСТИЕ 
ВЪВ ВТОРИЯ КОНГРЕС НА БАЛОДТ 

 

 

Председателят на БАЛОДТ Петранка Гагова поздрави 
участниците във Втория конгрес на Асоциацията.   
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Поздравителен адрес от председателя на УС на 
БАПЗГ Милка Василева прочете г-жа Петя 
Найденова, зам.-председател на БАПЗГ. В 
поздравлението се казваше:    
 

"В рамките на три дни специалистите, които работят 
с йонизиращо лъчение в медицината, ще имат 
възможност да се запознаят с новости в своята професия 
и да надградят знанията си и уменията си. За това ще 
спомогне и организираният с подкрепата на 
Международната асоциация на рентгеновите лаборанти 
Workshop. За своите усилия лекторите и участниците в 
този висок научен форум ще получат кредитни точки 
по Единната кредитна система на БАПЗГ за 
продължаващо обучение.   
С промените в Закона за съсловната организация на меди-
цинските сестри, акушерките и асоциираните медицин-
ски специалисти продължаващото обучение стана задъл-
жително за всички, които упражняват  регулирани про-
фесии. Бързото развитие на медицината предоставя но-
ви предизвикателства пред Вас и със своята динамика Ви 
кара да вървите напред и непрекъснато да се развивате в 
областта, която сте избрали, за да бъдете максимално 
полезни на своите пациенти."     
 

   

   КОНГРЕС 

 

 

 
 

Президедтът на Международната асоциация на рентгеновите лаборанти г-н Димитрис 
Кациракис по време на откриването на конгреса (първият вляво). 

 
 

  Петя Найденова, зам.-председател на БАПЗГ  
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 В поздравителния адрес Милка Василева благодари 
за ползотворното сътрудничество между БАПЗГ и 
БАЛОДТ и изрази увереност, че то ще продължи и в 
бъдеще! Поздравление за ползотворна работа по вре-
ме на конгреса отправи и Петя Найденова.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
През първия ден на научното събитие се проведе 
Workshop на тема „Радиационна защита при ком-
пютърната томография и интервенционална радио-
логия“ със съдействието и подкрепата на Междуна-
родната асоциация на рентгенови лаборанти 
(International Society of Radiographers and Radiation 
Technologists -ISRRT) Европейската федерация на 
радиогрaфските дружества (European Federation of 
Radiographer Societies - EFRS).  
 

По време на семинара беше споделен и обсъден 
опит по актуални теми в образните методи и 
радиационната защита Бяха представени интересни 
случаи, проблеми и специфичната организация на 
ежедневната работа на специалистите в тези 
области. 
 

 
В рамките на конгреса бяха представени над 30 
научни доклада представени в 4 научни сесии, 
придружени със сателитни симпозиуми на 
компаниите Bracco, Siemens, Софарма, GE и 
Софтуерна компания. 
 

Научната сесия "Образна диагностика" бе открита с 
презентацията на тема "Локализация на чуждите тела 
в организма", представена от Нина Михайлова, 
асистент в Медицински колеж - Плевен и ръково-
дител на Специалност "Рентгенов лаборант". Тя се 
спря на различните видове  чужди тела, възможните 
локации в тялото, необходимите изследвания за 
поставяне на точна диагноза и планиране на 
необходимите действия. Стана ясно, че в 80% от 
случаите пациентите са деца от от 1 до 3-годишна 
възраст.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

   КОНГРЕС 

 

 

 
 

  Конгресът бе обявен за открит от Надя Джанкова 
- старши рентгенов лаборант в отделение по 
лъчелечение на Аджибадем Сити Клиник 
Онкологичен център и  председател на Втория 
конгрес на БАЛОДТ.   
 

 

Модераторите на научната сесия "Образна 
диагностика" - Невенка Бонинска, старши 
рентгенов лаборант във ВМА и преподавател в 
Медицински колеж "Йорданка Фираретова" и 
Цветелина Меламед - лентгенов лаборант в 
УМБАЛСМ "Пирогов" (от дясно наляво). 
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Студентката Зорница Алексеева представи възмож-
ностите за надеждна и навременна диагностика и 
лечение при карцином на млечната жлеза при мъже.  
 

Презентацията на Невенка Бонинска, старши 
рентгенов лаборант във ВМА и преподавател в 
медицински колеж "Йорданка Филаретова", беше на 
тема "Повишаване на ефективността на 
конвенционалните образни изследвания в 
травматологията чрез използване на специална 
центражна техника".  
 

Рентгеновият лаборант Димитър Първанов от Варна 
се спря на някои важни моменти при 3D 
имплантирането в зъболечението.  
Презентацията на рентгеновия лаборант Пламен 
Замфиров и старши рентгенов лаборант Мима 
Митева от Отделението по образна диагностика на 
МОБАЛ "Д-р Стефан  Черкезов" беше посветена на 
устаняването на мозъчна смърт компютърно-
томографска ангиография и възможностите за по-
пълноценно използване на донорските ситуации.    
 

Доц. д-р Димитър Йовчев, специалист по образна 
диагностика и дентална образна диагностика, 
представи възможностите на CBCT в диагностиката 
на ретинирани зъби.  
 

В тази сесия бяха представени още 5 презентации и 
два сателитни симпозиума.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
В Научната сесия "Радиационна защита" бяха 
представени 4 презентации:  "Бременност и образна 
диагностика с източници на йонизиращо 
лъчение" ( Д. Костова- Лефтерова), "Международни 
и национални изисквания на радиационната 
защита в медицината" (А. Димов ), "Оптимизация на 
компютър-томографските протоколи на СPECT/CT 
изследвания на щитовидна и паращитовидни жле-
зи" ( М. Маринов и др.) и  "Ролята на професио-
налистите по здравни грижи при пациенти с 
карцином на простатата, лекувани р дадий 223 в 
България. Хибридните образни методи PET/CT  и 
SPECT/CT за оценка на ефекта от лечението " (Ц. 
Митова и др.). 
 

Научната сесия "Лъчелечение" бяха включени 6 
презентации и два сателитни симпозиума. 
Участниците във форума се запознаха със следните 
теми: "Подготовка и изпълнение на стереотактична 
лъчева терапия на тялото" ( Р. Мандева), 
"Предимства и място на приложение на техника на 
облъчване в дълбок инспириум с активно 
координиране на дишането (ABC )" (Й. Стоянова, Е. 
Енчева), "Сравнително изследване върху влиянието 
на времето за верификация и облъчване на 
пациентите върху качеството на лъчението"  (З. 
Грозданов и др.), "Комуникация  между лаборанта и 
 

 
 
 
 
 
 
 

   

   КОНГРЕС 

 

 

 

Рентгеновият лаборант Пламен Замфиров и старши рентгеновият лаборант 
Мима Митева от Отделението по образна диагностика на МОБАЛ "Д-р 
Стефан  Черкезов" по време на форума (на първия ред от дясно наляво). 
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пациента в лъчетерапевтичната практика при 
използването на система с активно задържане на 
дишането (АВС)" (Х. Георгиева и др.), "Участие на 
медицинската сестра в алгоритъма при провеждане 
на интерстициална брахитерапия при пациенти с 
простатен карцином" (Е. Манолова и др.), 
"Спецификата в дейността на рентгеновия лаборант 
в отделение по лъчелечение" (М. Пандърска и др.)    
 

По време на Научната сесия "Вария" бяха 
представени 6 доклада: "Образни методи за 
изследване на остеопорозата" (Ц. Григорова и др.), 
"Синуит - причини, разпространение и отключващи 
фактори" ( М. Арнаудова и др.), "Конфликти на 
работното място" (Н. Бонинска и Н. Крумова ), 
"Обучението на рентгеновите лаборанти в България - 
мнение на студенти и практикуващи за визията 
му" (П. Гагова ), "Образователните мероприятия на 
БАЛТЛ и ролята им за признаването на 
лъчетерапевтичните лаборанти на национално и 
международно ниво" (Л. Илиев ), "Една друга гледна 
точка при обучението на рентгеновите лаборанти в 
отделение по лъчелечение, непроменена през 
годините" (А. Антонова и др.)  
 

Участниците във форума ще получат по 15 кредитни 
точки по Единната кредитна система на БАПЗГ за 
продължаващо обучение, а лекторите - по 25 точки.   
 

Конгресът завърши с Общо събрание на БАЛОДТ. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

   КОНГРЕС 

 

 

 

По време на кафе паузите участниците в конгреса имаха възможност да разгледат щандовете на фирмите-
спонсори. 
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- Г-жо Гагова, кои са най-важните задачи, които си е 
поставила Българската асоциация на лаборантите 
в образната диагностика и терапия? 
 
-  С основаването на БАЛОДТ през 2016 г. си поста-
вихме за задача да обединим рентгеновите лаборан-
ти, които се реализират в три направления - 
"Образна диагностика", "Нуклеарна медицина" и 
"Лъче-лечение".  Целта ни е да спомагаме за повиша-
ване на нивото на знания на рентгеновите лаборанти 
и създаване на възможности за продължаващо обуче-
ние. Една от тези възможности е Вторият конгрес на 
БАЛОДТ. Бихме искали да мотивираме рентгеновите 
лаборанти да са по-активни, да поддържат и повиша-
ват квалификацията си и по този начин да подобря-
ват качеството на оказваните грижи  за пациентите.  
 

 

 
- Проявяват ли интерес рентгеновите лаборанти 
към форумите, които организирате? 
 
- Да, интерес има. В Първия конгрес на БАЛОДТ 
участие взеха над 150 професионалисти от цялата 
страна. В настоящия Втори конгрес на БАЛОДТ (26-
28 октомври 2018 г. - бел. ред.) броят на участниците 
е над 180. Трябва да отбележа, че организацията на 
конгреса беше изцяло поета от председателя на конг-
реса  Надя Джанкова и колегите Невенка Бонинска, 
Цветелина Меламед, Вера Иванова и Цветелина За-
шева. Подкрепа получихме и от ръководството на 
БАР. В рамките на конгреса се състоя и  Workshop на 
тема „Радиационна защита при компютърната то-
мография, интервенционална и дигитална радиоло-
гия“, чието провеждане бе възможно благодарение 
на съдействието и подкрепата на Международната 

   

   КОНГРЕС 

 

 

 
Петранка Гагова, 

председател на УС на БАЛОДТ: 
УСИЛИЯТА НИ СА НАСОЧЕНИ КЪМ СЪЗДАВАНЕ 

НА ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ 
НА РЕНТГЕНОВИТЕ ЛАБОРАНТИ 

 

 
Петранка Гагова е председател на УС на Българс-
ката асоциация на лаборантите в образната ди-
агностика и терапия (БАЛОДТ), главен асис-
тент в Медицински колеж "Йорданка Филарето-
ва" - София и ръководител на Специалност 
"Рентгенов лаборант".  
 

Завършила е специалност "Рентгенов лаборант" 
в Медицински университет - София.Притежава 
бакалавърска  степен по "Управление на здравни-
те грижи и преподавател в медицински колеж". 
Завършила е магистратура по "Управление на 
образованието" в Софийския университет "Св. 
Климент Охридски" и "Обществено здраве и 
здравен мениджмънт" във Факултета по общес-
твено здраве на Медицински университет - Со-
фия. Има  специализация по "Медицинска педа-
гогика". Защитила е докторантура, свързана с 
обучението на рентгеновите лаборанти.   
 

В продължение на  7 г. е работила като рентгенов 
лаборант в Първа МБАЛ. През 2001 г. става  
преподавател в Медицински колеж - София. 
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асоциация на рентгеновите лаборанти (ISRRT). Лек-
тори бяха Тим Агадакос, Грациано Пауло, Димитрис 
Кацифаракис. Презентациите по време на уъркшопа 
бяха на английски език, но за улеснения на всички 
регистрирали се участници бе осигурен и 
симултантен превод.   
 

Членовете на БАЛОДТ,  автоматично стават членове 
на БАР, ESR, ISRRT и EFRS, а това дава възможност на 
нашите колеги да участват в различни обучителни 
мероприятия, организирани както в България, така и 
в Европа. 
 

- Какви обучителни събития сте организирали досе-
га? 
 

- През миналата година бяхме съорганизатори на 
Българското дружество по биомедицина и инженерс-
тво на курс за рентгенови лаборанти „Оптимизация 
в компютърната томография“. Председателят на 
дружеството доц. Симона Аврамова-Чолакова орга-
низира обучението с български и чуждестранни лек-
тори. Друга инициатива бе организирането на науч-
на сесия на рентгеновите лаборанти по време на ХVII 
–ти конгрес на БАР в Пловдив, в която участваха над 
60 рентгенови лаборанти от цялата страна.      
   

- Какво не знаят пациентите и обществото като 
цяло за рентгеновите лаборанти? 
 

- Интересен е фактът, че две коренно различни про-
фесии, каквито са „Рентгенов лаборант“ и 
„Медицински лаборант“, се обединяват в едно гово-
рейки за лаборант. При опит да открия данни за 
броя на рентгеновите лаборанти в България, в дан-
ните на Националния статистически институт уста-
нових, че при статистиката за професиите на населе-
нието тези две специалности са  под един знамена-
тел. Това за мен е необяснимо. 
 

Професията на рентгеновия лаборант е многоаспект-
на и много отговорна. Рентгеновите лаборанти са 
изпълнителите на изследванията в образната диаг-
ностика, те са изпълнителите на лъчетерапевтичните 
планове в лъчелечението, те са и тези които провеж-
дат изследванията в отделенията по нуклеарна меди-
цина. Те са свързващото звено между високотехноло-
гичната апаратура, пациента и лекаря. За да провеж-
дат тези изследвания са необходими задълбочени 
знания в области като радиологична физика, рентге-
нова техника и други техники в образната диагнос-
тика, образната анатомия, клиничната образна диаг-
ностика, конвенционалната рентгенология, интер-
венционална рентгенология, КТ и МРТ,  нуклеарна 
медицина и лъчелечение. 
 

 
 

- Къде е мястото на рентгеновите лаборанти в 
съвременната медицина? Като че ли с модернизаци-
ята на медицината ролята им става все по-важна.  
 

 -  За да бъде обслужен качествено пациентът трябва 
да попадне на екип от професионалисти, който да 
има отговорност и умения да извърши изследването 
по-най добрия начин за пациента. Рентгеновият ла-
борант в повечето случаи е този, който дава указа-
ния и разяснява как ще се проведе изследването. Той 
не е само изпълнител на назначеното от лекаря спе-
циалист, а е човекът който трябва да прецени как и 
какво да се направи консултирайки се с рентгеноло-
га. Така че, може да се каже, че рентгеновият лабо-
рант е посредник между лекарите – специалисти, 
пациента и образния диагностик или лекар тера-
певт. От тяхната работа зависи правилната диагнос-
тика и успешното лечение.  
 

- Медицинската техника се модернизира, по-
безопасни ли са рентгеновите апарати днес за хора-
та - какво трябва да знаят  пациентите и рентге-
новите лаборанти?  
 

- Съвременната медицинска техника се развива с 
много бързи темпове. Технологиите навлизат в ме-
дицината и ние работещите с нея трябва да отгово-
рим на поставените от нея предизвикателства. Вяр-
но е, че новите апарати позволяват да се намали ко-
личеството радиация за пациента, но това зависи до 
голяма степен от знанията на работещите с тази тех-
ника. За това напоследък се провеждат редица обу-
чения в насока радиационна защита и оптимизация 
на работата при високонатоварващите лъчево изс-
ледвания. Важно е да се познават възможностите на 
апаратурата, за да се намали дозата на пациента. 
Работейки в екип рентгеновия лаборант, медицинс-
кия физик и рентгенолога може да се постигне оп-
тимизация на доза и качеството на получения  диаг-
ностичен образ.   

 

- При откриването на конгреса председателят на 
Българската асоциация по радиология проф. Милан 
Тотев изрази своето мнение, че понятието 
"рентгенов лаборант" вече не отговаря на многото 
ангажименти и отговорности, които имат тези 
специалисти и е нужно да се помисли за ново наиме-
нование на професията. какво е вашето мнение по 
този въпрос? 
 

-   Колегите от международната асоциация на рент-
геновите лаборанти коментираха, че е необходимо 
да се промени наименованието на професията. В 
различните Европейски страни тя се нарича  
"Radiografer", "X-ray technician" или др. Да, профе-  

 
 

   

   КОНГРЕС 
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сията на рентгеновия лаборант се променя през го-
дините, вече рентгеновият лаборант не работи само 
с рентгенови лъчи, така че може да се мисли за ново 
наименование. На този етап обаче по-важно е по 
какъв начин ще се заявим в Европейската общност, 
защото както вече казах, в повечето европейски 
страни професията на рентгеновия лаборант е от-
делна във всяко от трите направления – образна 
диагностика, нуклеарна медицина и лъчелечение. 
Това, което е важно да се промени е рентгеновите 
лаборанти да завършват с бакалавърска степен, за 
да получават академично образование, както е в 
страните от ЕС, а не със степен "Професионален 
бакалавър".  Така ще се получи изравняване на тех-
ния образователен ценз с този на техните колеги в 
другите европейски страни.  
     

- Кои са партньорските организации, с които ра-
боти БАЛОДТ? 
 

- Основен наш партньор е  Българската асоциация 
на професионалистите по здравни грижи, която 
кредитира нашите обучителни мероприятия и 
участниците получават определен брой кредитни 
точки. Друг  
наш близък партньор е и Българската асоциация по  
радиология. Бих искала да използвам случая  да бла 
- 
годаря на ръководството на БАР и всички  наши 
спонсори, които ни помогнаха за провеждането на 
конгреса фирмите Bracco, Siemens, Софтуерна  
компания, GE, Софарма, DTL Medical, Unger. Във 
форума включихме 5 сателитни симпозиума, по вре-
ме на които рентгеновите лаборанти имаха възмож-
ност да се запознаят с различни новости в сферата, в 
която работят.       
 

 - В рамките на конгреса се проведе Общо събрание 
на БАЛОДТ. Кои бяха основните теми, които дис-
кутирахте ? 
 

- Направихме отчет на проведените дейности през 
изминалите две години. Избрахме председател на 
Третия конгрес на асоциацията, който ще се проведе 
месец  април. 2020 г. Това е Мима Митева -  старши 
лаборант в МОБАЛ - В. Търново. Избрахме двама 
нови членове на Управителния съвет на мястото на 
колегите, подали молба за освобождаване, поради 
лични причини. Новоизбраните членове са Надя 
Джанкова и Димитър Първанов.  

 

 
Разговора води Румяна Милева 

 
 
 

   

   КОНГРЕС 

 

 

 
 

ПРОФЕСИЯТА “РЕНТГЕНОВ ЛАБОРАНТ” 
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- Научната програма на Втория конгрес на  
БАЛОДТ е много амбициозна - workshop, над 30 на-
учни доклада, няколко сателитни симпозиума. Как 
се организира събитие от такъв мащаб?     
 
- Започнахме организацията в началото на октомври 
2017 г. като се концентрираха усилията на много хо-
ра. Първият контакт беше с лекторите от чужбина, с 
представителите на Международната и Европейска-
та асоциации на рентгеновите лаборанти. Първона-
чалната колаборация с тях беше насочена към уърк-
шопа, за който те ни подкрепиха и като лектори, и 
финансово. В началото на 2018 г. БАЛОДТ беше при-
ета за член на Международната асоциация на рент-
геновите лаборанти (ISRRT) с подкрепата на 
френската и гръцката асоциации на рентгеновите 
лаборанти.   

 
Бих искарла да припомня, че оше на Първия конгрес  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
на БАЛОДТ имаше представител на ISRRT - мистър  
Филип Гарсон, който ни съдейства за членство на 
международно ниво.  
 
На Втория конгрес на БАЛОДТ имаме високо меж-
дународно представителство - в уъркшопа участие 
взеха президентът на  ISRRT Димитрис Кацифара-
кис, тук е и директорът за Европа на ISRRT Тим Ага-
дакос, проф. Грациано Пауло - представител на Ев-
ропейската асоциация на рентгеновите лаборанти. 
конгресната програма е много богата и засяга клю-
чови проблеми, касаещи работата на рентгеновите 
лаборанти. Много фирми ни подкрепиха професио-
нално и финансово. Радваме се, че за Втория конг-
рес на асоциацията активността на колегите е още 
по-голяма в сравнение с Първия конгрес на БА-
ЛОДТ.  Бих искала да кажа, че всички доклади ще 
бъдат публикувани в сайта на  нашата асоциация.  
 

 

   

   КОНГРЕС 

 

 

 
 

Надя Джанкова, 
старши рентгенов лаборант  

и председател на Втория конгрес на БАЛОДТ: 
 

ПРЕДСТОИ РАБОТНИ ГРУПИ ДА ПОДГОТВЯТ 
НОРМАТИВНАТА БАЗА ЗА НОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ 

ЗА РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА В МЕДИЦИНАТА 

 

 
Надя Джанкова е старши рентгенов лабо-
рант в Отделение по лъчелечение на 
Аджибадем Сити Клиник Онкологичен 
център  и председател на Втория конгрес 
на Българската асоциация на лаборанти-
те по образна диагностика и терапия.   
 
На последното заседание на Общото съб-
рание на БАЛОДТ Надя Джанкова бе изб-
рана за член на УС на асоциацията.  
 
Завършила е специалност "Рентгенов 
лаборант" в Медицински колеж - Плов-
див.  
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- Обмисляте ли следващият конгрес на БАЛОДТ да 
бъде с международно участие? 
 
- Да, ще подобряваме параметрите. Например на 
Първия конгрес имаше международни лектори, но 
нямаше уъркшоп, докато тази година успяхме да ор-
ганизираме такъв семинар с международно участие. 
Поставихме акцент върху радиационната защита, 
както на рентгеновите лаборанти, така и на пациен-
тите с практическа насоченост. Това породи активна 
дискусия по време на обучението. Темата е ключова 
защото предстои в България да влязат европейски и 
международни директиви, касаещи радиационната 
защита. За целта ще сформираме работни групи. 
 
Обмисляме бъдещи инициативи пак под формата на 
уъркшоп отново с Международната асоциация на 
рентгеновите лаборанти, с Международната атомна 
агенция, където има български представители, които 
имат желание да се колаборират с нас за бъдещи се-
минари, обучителни курсове, конгреси...   
 
-  Вие сте старши рентгенов лаборант в Отделение-
то по лъчелечение на Аджибадем Сити Клиник Он-
кологичен център. Удовлетворена ли сте от рабо-
тата си.   
 
- Да, тъй нашето отделение е с най-модерно оборуд-
ване и апаратура. Работим с най-новите методики в 
лъчелечението като радиохирургията например, тех-
ники за облъчване с контрол на дишането, специ-
фично облъчване на млечна жлеза с максимална за-
щита. Бих искала да кажа, че работя с прекрасен 
екип от професионалисти, в който влизат радиаци-
онни онколози, медицински физици, рентгенови 
лаборанти и медицински сестри. 
 
В научната програма на Втория конгрес на БАЛОДТ 
участват и медицински сестри от нашето отделение, 
които ще представят своята работа в отделението и 
прилагането на  брахитерапия - иновативен лъчете-
рапевтичен метод за лечение на простатен карци-
ном.  Ролята на медицинските сестри в отделнеие по 
лъчелечение, с международни стандарти за качество, 
като нашето е много важна, защото освен че сестра 
участва в изпълението на самата процедура за брахи-
терапия при  мъже и жени, сестрите правят няколко 
различни оценки за проследяване състоянието на 
пациентите,  които са изключително важни в хода на 
лечението.  
 

 
 
- Вие сте възпитаничка на Медицинския колеж в 
Пловдив. Кои Ваши преподаватели са спомогнали 
най-много за Вашето развитие като професиона-
лист?  
 
- Госпожа Камбурова, госпожа Панамска, госпожа 
Шангова - те са ме вдъхновявали най-много. Харес-
вам професията си и съм горда, че я практикувам - 
имам дългогодишен опит и като диагностичен лабо-
рант, като лаборант в отделение по лъчетерапия, в 
последните години и като старши лаборант в най – 
новто и модерно отделение по лъчелечение.    
 
- Хората свързват работата на ретгеновия лабо-
рант предимно с диагностиката и по-малко с тера-
пията.   
 
- Приносът на рентгеновите лаборанти в лечението 
на пациенти с онкологични заболявания  е много 
важен. Комуникацията с болния се осъществява пре-
димно чрез нас и медицинските сестри, тъй като 
лекарите назначават лечението, а ние го осъществя-
ваме. По време на лъчетерапия имаме контакт с па-
циентите за по-дълъг период от време и това спома-
га да се сближим в чисто човешки план. Самите па-
циенти разчитат на нашата професионална и мо-
рална подкрепа. Рентгеновите лаборанти са хората, 
които стоят пряко зад машините, но те не са техни-
чески изпълнители, а специалисти с много опит, 
знания, и умения, които непрекъснато обогатяват.       
 
- Пожелавам Ви успехи във всички благородни начи-
нания! 
 
 

Разговора води Румяна Милева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

   КОНГРЕС 
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58 СПЕЦИАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ  
СЕ ДИПЛОМИРАХА НА ТЪРЖЕСТВЕНА ЦЕРЕМОНИЯ  

В МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ - СТАРА ЗАГОРА 
 

 

 

 
Промоцията на Випуск 2018 на Медицинския колеж към Тракийския университет - Стара Загора 
се състоя на 26 октомври 2018 г. в колежа.  На тържествена церемония  58  специалисти по здравни 
грижи взеха своите дипломи, сред тях 35 рехабилитатори, 14 медицински лаборанти и 7 гериат-
рични специалисти. 16 отличника бяха наградени с грамоти и сувенири. 
 
Отличникът на випуска е Йорданка Стефанова Драганова  от специалност "Рехабилитатор". Всяка 
специалност си има излъчен отличник и така, за специалност "Рехабилитатор" - Кристина Пенчева 
Кръстева; за специалност "Медицински лаборант“ - Ваня Найденова Анадъмова и за специалност 
"Гериатрични грижи“ - Стиляна Илианова Иванова. 
 
Директорът на Колежа проф. Христина Милчева, д.п., сподели, че всяка промоция е традиция, но 
и винаги има нещо уникално в нея. Тази година Промоцията съвпадна с християнския празник  
Димитровден! Нека Св. Димитър Солунски - Чудотворец да закриля в професията всички завър-
шили здравни професионалисти! Тази година се дипломира и вторият Випуск гериатрични спе-
циалисти. Макар и малко, те са много необходими за здравната и социалната ни системи.  
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"Всички гериатрични специалисти са назначени вече на работа и се 
вграждат успешно в интердисциплинарните екипи на работните си 
места. Специалността бе разкрита в Колежа преди 4 години и засега 
сме единствена база в България за подготовка на такива професиона-
листи", обясни за електронния бюлетин на БАПЗГ проф. Мил-
чева. Тя уточни, че до края на тази годината се очаква регламен-
тирането на гериатричните специалисти като отделна профе-
сия в Националния класификатор на длъжностите, за да се улес-
нят работодателите при назначаването на новозавършилите и 
да се разграничат от останалите здравни професии, най-вече от 
медицинските сестри, които са регулирана професия.  
 
"Сигурни сме, че гериатричните специалисти ще заемат своето 
достойно място на трудовия пазар, и най-вече в звената за интегри-
рани грижи и услуги, както и гериатрично ориентираните практи-
ки. Всички усилия, които полагаме за обучението и подготовката на 
здравните професионалисти, има огромен смисъл днес, особено в усло-
вията на сериозния дефицит на кадри", изтъкна проф. Милчева.  
 
В последните години в колежа се утвърди интересна практика 
при нас като тенденция по време на промоция. На присъства-
щите декани и директори от останалите структурни звена на 
Университета, както и на някои от официалните лица -  напри-
мер на председателя на регионалната колегия на БАПЗГ - се 
предоставя възможност да връчат дипломата и подарък на все-
ки отличник. Така всички отличници получават необходимото 
внимание не само от директора на Медицинския колеж, но и от 
останалите звена на университета и от гостите на тържеството.  
 

 
 

ГРАМОТИ ПОЛУЧИХА  
СЛЕДНИТЕ АБСОЛВЕНТИ: 

 
Специалност  

„Рехабилитатор“: 
 

Йорданка Стефанова Драганова 
Кристина Пенчева Кръстева 
Станимира Пенчева Кръстева 
Елисавета Динева Славова 
Стефани Петкова Стоянова 
Теодора Димитрова Иванова 
Радостина Валентинова Велева 
Радка Иванова Досева 
Десислава Иванова Денкова 
Нели Грозева Грозева 
Елена Иванова Минчева 

 
Специалност   

„Медицински лаборант“: 
 

Ваня Найденова Анадъмова 
Константина Димитрова Зупова 
Мария Венциславова Айвазова 
Гюлкан Реджеб Али 

 
Специалност  

„Гериатрични грижи“: 
 

Стиляна Илианова Иванова 
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"Смятаме, че перспективите пред Медицинския колеж са много добри. Факт е, че една част от нашите 
специалисти излизат извън България. Щастливи сме, че и много от тях остават да работят тук. Проуч-
ванията показват, че те предпочитат нашето здравеопазване, въпреки всички проблеми и затруднения. 
Нашата цел е да продължаваме да произвеждаме качествени здравни професионалисти. Работим по разкри-
ването и на други необходими специалности, например "Рентгенови лаборант",  тъй като има потреб-
ност от такива специалисти не само в регионален план. Важно е самата система да осъзнае липсата на 
квалифицирани кадри и управляващите да предприемат конкретни и адекватни мерки", коментира още 
проф. Милчева. 
 

Гости на тържествената церемония в Медицинския колеж бяха представители на местната власт, 
сред които зам.- областният управител на област Стара Загора г-жа Петя Чакърова, зам.-ректорът 
на Тракийския  университет проф. Наско Василев,  зам.- директорът на РЗИ - Ст. Загора д-р Кане-
ва, представители на местни и държавни институции, както и на академичната общност, предсе-
дателят на Регионалната колегия на БАПЗГ - Ст. Загора г-жа Ваня Георгиева, директори и управи-
тели на болници и ДКЦ, представители на домовете за лица с физически увреждания и домове за 
стари хора от цялата област, клинични наставници, много родители и приятели.  
 

Директорът на Медицинския колеж проф. Христина Милчева получи поздравителни адреси  от 
кмета на община Стара Загора Живко Тодоров, от областния управител г-жа Гергана Микова, от 
председателя на БАПЗГ г-жа Милка Василева, от директора на РЗИ, от деканите и директорите на 
структурните звена на Университета! 
 

"Пожелавам на нашите абсолвенти преди всичко да бъдат здрави, да са успешни в професията и в живота! 
Да не престават да се обучават, защото това е задължително за медицинските професии и защото бъдеще-
то е на образования човек", пожела проф. Милчева.  
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174 СПЕЦИАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ 
ОТ МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ - ВАРНА  

ПОЛУЧИХА СВОИТЕ ДИПЛОМИ 
 

 
 

На 20 октомври 2018 г. в Зала 1 на Фестивален и конгресен център – Варна щсе проведе тържествена 
промоция на Медицински колеж към Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - 
Варна. Своите дипломи получиха 174 професионалисти по здравни грижи, съобщиха от 
Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна. Абсолвентите са от 
специалностите "Рехабилитатор", "Медицински лаборант",  "Рентгенов лаборант", "Медицински 
козметик", "Медицински оптик", "Зъботехник", "Помощник-фармацевт" и "Инспектор по 
обществено здраве".   
 

Ректорът на Медицински университет – Варна проф. д-р Красимир Иванов, д.м.н., се обърна към 
завършващите с думите: „Обичайте професията, на която сте се посветили. Никога не се отказвайте да 
вървите по избрания път! Никога не се предавайте, защото вие разполагате с всички необходими знания, за 
да покорите следващите висини и да бъдете успешни. Бъдете позитивни и инициативни! Създавайте тази 
реалност, в която искате да живеете." 
 

Всички дипломанти се заклеха в морала на древните лечители, повтаряйки клетвата на 
медицинските специалисти след директора на Медицински колеж – Варна проф. д-р Димитричка 
Близнакова,д.м.  



65  

ЗДРАВНИ ГРИЖИ, брой 10/2018 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ПРОМОЦИИ 

                 
                                     БР ОЙ 10          ГОДИНА 9                2018 г.               БАПЗ Г            
 

 

 

 
 

Поздравителни адреси към дипломантите и академичното ръководство бяха получени от 
народния представител в 44-то Народно събрание проф. д-р Анелия Клисарова, командира на 
военноморските сили контраадмирал Митко Петев, министъра на здравеопазването на Република 
България г-н Кирил Ананиев, главния секретар на МЗ проф. Красимир Гигов, председателя на 
Общински съвет във Варна г-н Тодор Балабанов, председателя на Регионалната колегия на БАПЗГ - 
Варна г-жа Райна Бояджиева, директора на Регионална здравна инспекция – Варна д-р Дочка 
Михайлова и др.  
 

Музикални поздрави към завършващите студенти изпълниха талантливите Моника Парушева и 
Лилия Николова от дует „Мелисима“ и танцьорите на Медицински университет - Варна. 
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МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ - ПЛЕВЕН ОТПРАЗНУВА 
СВОЯ 70-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ  

С НАЦИОНАЛНА НАУЧНА СЕСИЯ 
 
 

 
 
 

Медицински колеж- Плевен към Медицински университет- Плевен отбеляза своя 70-годишен 
юбилей с тържествена церемония на 30 октомври 2018 г. в зала "Магнум" на университета. 
Председателят на УС на БАПЗГ Милка Василева се обърна с поздравителен адрес към ректора 
на МУ–Плевен проф. д-р Славчо Томов, д.м.н. и директора на Медицински колеж към МУ–Плевен доц. д-
р Евгения Бързашка, д.м., преподавателите, студентите и гостите: "Позволете ми от името на 
Управителния съвет на БАПЗГ и лично от мое име да Ви поздравя със 70-годишнината от 
основаването на Медицински колеж - Плевен. През годините колежът изпълнява своята отговорна 
мисия да подготвя специалисти по здравни грижи и социални дейности. Модерното 
мултидисциплинарно и интегрирано обучение и специализираните практически занимания дават 
стабилна професионална основа на младите специалисти, които ще продължават да надграждат 
знанията и уменията си през целия си професионален път, като разчитат на съвместната работа на 
учебните структури и съсловната организация."Милка Василева благодари на преподавателите за 
техния висок професионализъм и любовта, с която подготвят бъдещите специалисти по 
здравни грижи. Тя припомни на студентите, че отговорността им е голяма, тъй като са се 
посветили на професии в името на човешкото здраве и човешкия живот и винаги трябва да 
бъдат на своя пост - знаещи, честни и всеотдайни. "Надявам се с реформирането на системата 
условията за работа и заплащането на специалистите по здравни грижи да се оптимизират, така че 
Вие да намерите основание и желание да останете да работите и да градите кариера  тук, в България!", 
се казва още в поздравителния адрес.   
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След приветствените думи и поздравленията при-
състващите чуха научнопопулярна лекция на тема 
„Наркотиците – минало, настояще и бъдеще“ с лек-
тор доц. Васил Атанасов, д.х., началник на Токсохи-
мична лаборатория във ВМА, преподавател в СУ 
„Св. Климент Охридски“ и председател на Експерт-
ния съвет по наркотични вещества към Национал-
ния съвет по наркотични вещества към Министерс-
ки съвет.  
 
Юбилейното честване се проведе в рамките на Шес-
тнадесетата юбилейна национална научна сесия за 
студенти и преподаватели, организирана от Меди-
цински колеж - Плевен. Тя бе открита от ректора на 
МУ- Плевен и директора на МК-Плевен на 29 октом-
ври в зала „Амброаз Паре“ на МУ-Плевен. Пленарен 
доклад на тема „Риск в психиатрията” изнесе доц. д-
р Мая Стоименова, д.м., ръководител на Катедра 
„Психиатрия и медицинска психология“ към МУ- 
Плевен.  
 
Във форума участие взеха 98 студенти и преподава-
тели от специалностите „Медицински лаборант“, 
„Рентгенов лаборант“, „Помощник фармацевт“ и 
„Социални дейности“ на Медицински колеж към 
МУ-Плевен, Факултет „Обществено здраве“ на МУ-
Плевен, както и студенти и преподаватели от Меди-
цински колеж „Йорданка Филаретова“ към Меди-
цински университет – София, Медицински колеж към 
Медицински университет – Пловдив, Великотърновски 
университет „Св. Св. Кирил и Методий“, Софийски 
университет „Св. Климент Охридски“, Биологически 
факултет, Университет „Проф. Д-р Асен Златаров“ - 
Бургас - Катедра „Предклинични и клинични дисципли-
ни“. В сесията участваха и специалисти от Национал-
ния център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) от 
отдел "Оценка на здравните технологии" към Дирекция 
„Квалификационни системи, стандарти и иновации“. 
Със свои разработки в научната сесия участваха и 
медицински специалисти от Клиника  по „Съдова 
хирургия” на ВМА София.  
 
През двата дни на форума бяха изнесени 23 доклада 
и бяха представени 5 постера, разпределени в две 
секции: „Медико-диагностични дейности и Вария“ 
и „Социални и фармацевтични дейности“. 
 
 
 
 
 

 

 

  ЮБИЛЕЙ 

                 
                                     БР ОЙ 10          ГОДИНА 9                2018 г.               БАПЗ Г            
 
  БРОЙ 12               ГОДИНА  7                2016  г.               БАПЗ Г           

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Студентите на Медицински колеж - Плевен ползват 
библиотеката на Медицински университет -Плевен. 
Това е единствената голяма специализирана меди-
цинска библиотека в Северозападна и Централна Се-
верна България, създадена през 1974 г. със задачата да 
обслужва учебната, научната и диагностично-
лечебната работа в университета и университетс-
ката болница. Библиотеката е разделена на няколко 
сектора: заемна служба със свободен достъп, читалня 
за преподаватели с интернет, читалня за студенти 
с интернет, ресурсен център, интернет-зала, храни-
лища и работни кабинети.  
 

В началото на 2012 г. библиотеката е разполагала с 
над 58 000 тома медицинска литература, учебници, 
списания, компактдискове, видеофилми. Текущо се 
абонират 20 западни списания,  медицински бази дан-
ни on-line и над 50 български медицински списания. 
От 1995 г. в библиотеката работи мрежова програ-
ма за автоматизация на библиотечните процеси с 
четири работни модула: каталогизиране, периодика, 
заемна служба и търсещ модул. Изработен е и се под-
държа текущо електронен каталог на всички доста-
вени книги библиотеката след 1995 г., както и база 
данни за всички списания, получавани от 1974 г. до 
настоящия момент. 
 

Чрез внедряването на нов  софтуер и техника по ОП 
"Регионално развитие" през 2012 г.  
е въведена поетапно система за пълно автоматизира-
но библиотечно-информационно обслужване, услуги-
те де модернизират и увеличават, управлява се дос-
тъпа и разходите за печат и копиране, внедряват се 
средства за защита на библиотечните фондове. 
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МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТИ ОТ 5 ГРАДА СЕ ВКЛЮЧИХА 
В НАЦИОНАЛНАТА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ  

ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА СЪРДЕЧНОСЪДОВИЯ РИСК  
ПРИ ХОРА С ДИАБЕТ ТИП 2 

 

 
 

Национална информационна кампания за повишаване на вниманието към сърдечносъдовия 
риск при хора със захарен диабет тип 2 се проведе на 20 и 21 октомври 2018 г. Тя бе организирана 
по повод Световния ден за борба с диабета - 14 ноември и премина под надслов „Когато мислиш за 
своята кръвна захар, помисли и за сърцето си!” и бе организирана от Фармацевтична компания Boe-
hringer Ingelheim България съвместно с Българското дружество по ендокринология и Българската 
асоциация на професионалистите по здравни грижи. Инициативата се провежда за втора 
поредна година и има за цел да информира широката общественост за риска от развитие на 
сърдечносъдови заболявания при хората с така наречения "старчески диабет". 
 

По време на кампанията в няколко градове на страната бяха осъществени безплатни изследвания 
за гликиран хемоглобин на пациенти, диагностицирани със захарен диабет тип 2. Това бе възмож-
но благодарение на мобилна лаборатория и медицински лаборанти, които се включиха в 
благородната инициатива.  
 

През следващите няколко месеца ще се проведат различни активности, които да заострят 
вниманието на всеки човек с придобит диабет да обърне внимание на здравето си.  В мощната 
информационна кампания ще се включат национални радиостанции. На пациентите в над 50 
диагностично-консултативни центрове в гСофия, Варна, Бургас, Русе, Плевен, Стара Загора и 
Пловдив ще бъдат раздадени информационни материали. Образователни листовки и плакати ще 
се предоставят и на посетителите в пощенските станции в страната. Информация ще се 
предоставя и чрез метробордове и излъчване на видеоклипове на екраните, разположени на 
ключовите станции на метрото в столицата. 
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Захарният диабет е хронично заболяване, 
разпространено по целия свят и с 
непрекъснато нарастваща честота в 
последните десетилетия. По последни данни 
в световен мащаб има 425 млн. хора със 
захарен диабет. Очаква се до 2045 г. те да 
достигнат 629 милиона. 
На всеки 10 секунди трима души се 
разболяват от диабет, а един умира от 
усложненията му. Близо половината от 
хората с диабет не са диагностицирани. 
Захарният диабет се асоциира с висока 
заболеваемост и смъртност и е едно от 
заболяванията с най-голямо обществено 
значение. Диабет тип 2 съставлява 90% от 
случаите на захарен диабет, като останалите 
10% се дължат главно на захарен диабет тип 1 
и в по-малка степен на гестационен диабет. 
Половината от пациентите с диабет умират 
на възраст под 60 години. 

 

Гликираният хемоглобин (отбелязван още като 
HbA1c) е форма на хемоглобина, която показва 
среднодневните нива на кръвната захар за 
последните 3 месеца. Изследването на гликирания 
хемоглобин е „златен стандарт” за оценка на 
гликемичния контрол при лица със захарен 
диабет. За измерване на нивата му не се изисква 
специална подготовка от страна на пациента и 
може да се извършва по всяко време на деня. 
 

 
 

Безплатните изследвания в Стара Загора осъщес-
твиха медицинските лаборанти Стефка Бояджи-
ева от МБАЛ "Тракия" (на преден план) и Катя 
Кичукова - преподавател  Медицински колеж - 
Ст. Загора. И двете са членове на УС на Регио-
нална колегия на БАПЗГ - Ст. Загора.   

 
 

За осъществяване на безплатните 
изследвания помогнаха следните 

медицински лаборанти: 
 
 В София -  Таня Пантелеева и 

Десислава Георгиева  
 
 В Пловдив - Ахмед Толупов и Джейлан 

Рамадан  
 
 В Стара Загора - Стефка Бояджиева и 

Катя Кичукова  
 
 Във Варна - Тансу Якубова и Йоанна Ку-

лева   
 
 В Плевен - Снежана  Ал Кели и  
    Александър Чакалов 
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На 26 и 27 октомври 2018 г. в София Националната 
пациентска организация проведе Седмия Национа-
лен конгрес на пациентските организации. Предсе-
дателят на НПО д-р Станимир Хасърджиев откри 
конгреса и приветства делегатите и гостите - 
представители на 70 пациентски организации, на 
съсловни организации, институции, индустрията и 
медиите, здравни специалисти.  
 

В рамките на форума се състоя дискусионен форум 
на тема „Здравноосигурителният модел в България 
– стъпки в правилната посока към здравеопазване, 
основано на стойността“.  
 

В поздравителен адрес до председателя на НПО д-р 
Хасърджиев председателят на УС на Българската 
асоциация на професионалистите по здравни грижи  
Милка Василева благодари за възможността предста-
вител на Асоциацията да участва в дискусията. В 
него тя отбеляза още: "Предстоящото реформиране на 
нашата здравна система би трябвало да бъде подложено 
на дискусия, в която да се чуят гледните точки на всич- 
ки заинтересовани страни. Защото само с професиона - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

лен и обществен консенсус могат да се случат позитив- 
ните промени, които отдавна очакваме. Би трябвало с 
тези промени да се подобрят параметрите, както за 
пациентите, така и за лекарите и професионалистите 
по здравни грижи. Надявам се на организирания от Вас 
дискусионен панел в рамките на конгреса да чуем градив-
ни предложения, които ще послужат на членовете на 
работните групи към Министерството на здравеопазва-
нето да направят най-добрия избор при изграждането на 
новия здравен модел." 
 
Има сериозна опасност при обсъждането на новия 
закон  за социалните услуги да отпадне възможност-
та за оказване на интегрирани здравни и социални 
услуги в домашна среда, алармира д-р  Надежда То-
доровска, заместник-генерален директор на Българ-
ския червен кръст. Тя припомни, че преди 2 години 
с промяна в Закона за здравето тази дейност е била 
регулирана, но в момента е голяма вероятността тя 
да бъде изведена от обсега на действие на закона.  
Д-р Тодоровска представи положителния опит на 
БЧК в 4 общини в област Враца, обхванати с пило-
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НАЦИОНАЛНАТА ПАЦИЕНТСКА ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕ 
ДИСКУСИОНЕН ФОРУМ ЗА ПРЕДСТОЯЩАТА  
РЕФОРМА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО У НАС 
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тен проект за интегрирана здравна и социална гри-
жа за възрастни хора, които живеят сами или в отда-
лечени селища със затруднен достъп до медицинска 
помощ. Резултатите от проекта сочат, че при 71% от 
наблюдаваните възрастни хора са диагностицирани 
за първи път ритъмни нарушения на сърдечната 
дейност. При 29% е доказана исхемична болест на 
сърцето, при 78% са установени нови клинични сим-
птоми, а 34% - са насочени за хоспитализация към 
болница. При 82% от възрастните се е наложила 
промяна в терапията, което показва колко навремен-
на е била тази услуга за тях.  
 
Д-р Тодоровска бе категорична, че не трябва да се 
допуска връщане назад, тъй като интегрираната 
здравно-социална грижа в дома е полезен и иконо-
мически ефективен подход, който позволява на мно-
го хора да получат социална и медицинска помощ в 
областта на превенцията, долекуването и дългосроч-
ната грижа. Според нея интегрираните здравни и 
социални услуги са незаменими в малките населени 
места, в които достъпът до специалисти е ограничен.   
 
Г-жа Светла Несторова, председател на Асоциация 
на българските застрахователи, обърна внимание на 
нуждата от консенсус, свързан с финансирането, по 
следните три точки:  
 
 Подобрен контрол на разходването на средства. 
 Прозрачност, която единната електронна система 

може да осигури.  
 Истинско остойностяване на услугите в системата 

на здравеопазването.  
 

Г-жа Несторова подчерта, че независимо коя от 
предложените идеи за здравноосигурителен модел 
бъде разработена, това, което задължително трябва 
да бъде изпълнено, е строга държавна регулация, 
контрол на работата и гарантиране на солидарния 
принцип. Тя обаче изтъкна и необходимостта от по-
добра конкурентна среда, както в областта на 
здравното застраховане, така и сред доставчиците на 
медицински услуги.  
 
Д-р Нели Нешева, член на УС на БЛС, изтъкна, че 
българският лекар и пациентът са „едно цяло“ и не 
могат да съществуват един без друг. Тя призова, 
въпреки проблемите в системата, е нужно да се 
възстанови доверието между медиците и пациен-
тите, и медицинските екипи да поручават необхо-
димото уваженние и обществено признание. 
 

 
 

Г-жа Петя Недкова, председател на Националния 
съвет по качество на БАПЗГ, подчерта, че трябва да 
има стандарти за качество, както и квалификация 
на персонала, които да са ясно разписани и 
пациентите да ги изискват, за да може да се получи 
комплексно и качествено обслужване. 
 
 В рамките на дискусионния панел се засегнаха и 
следните теми: липсата на единна здравна 
информационна система, която би могла да 
елиминира голяма част от съществуващите 
проблеми в момента; ролята на общественото 
здравеопазване и значимостта на профилактиката 
на хроничните незаразни болести; изграждане на 
поведение, насочено към водене на здравословен 
начин на живот. Всички участници в дискусията за 
здравното осигуряване в България се обединиха 
около идеята, че независимо от това какъв 
здравноосигурителен модел бъде избран, важно е да 
бъде запазен солидарният принцип, който да 
гарантира достъп на всички български пациенти, 
както и да се изработят механизми, чрез които да 
бъде намален процентът на доплащане от 
пациентите и ще се осъществява по-добър контрол 
на разходваните средства. Не на последно място, 
следва да се осигури и сигурност на работещите в 
системата на здравеопазването в България. 
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В  рамките на VII Национален конгрес на пациентските 
организации бяха разисквани широк спектър от теми за 
бъдещето на българското здравеопазването, сред които 
реформата в здравноосигурителния модел, създаването 
на национални програми за скрининг и профилактика на 
социалнозначимите заболявания, значението на 
биоподобните и генеричните продукти и др. 
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Мелис Юзеирова, 
студентка II курс, специалност "Медицинска сестра" 

във филиал Шумен на МУ-Варна: 
ДА ОСТАНЕМ В БЪЛГАРИЯ, 

И ДА Ѝ ПОМОГНЕМ ДА СЕ ИЗЛЕКУВА 

 
 
 

Име: Мелис  Юмерова  Юзеирова 
 
Възраст: На 21 г. 
 
Образование: Студентка II курс в 
специалност "Медицинска сестра" във 
Филиал Шумен на Медицински 
университет - Варна 
 
Владеене на чужди езици: Турски, руски и 
английски език 
 
Хобита: Четене на книги, разходки сред 
природата с приятели. 
 
Девиз: "Животът е избор, а изборът е в 
теб!" 
 

 

Да си професионалист по здравни грижи в България е 
дръзко начинание, на което устояват все по-малко 
наши сънародници. Заплахата страната ни съвсем 
скоро да се окаже без нужните специалисти е напълно 
реална. Решихме да ви покажем защо това е така, с 
надеждата, че решаването на проблемите минава 
през тяхното споделяне.  
"Предизвикателството да работя в България" е те-
мата на националния конкурс за есе, който организи-
ра Clinica.bg заедно с Българската асоциация на про-
фесионалистите по здравни грижи (БАПЗГ).  
Състезанието е част от глобалната кампания на 
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 Мелис  
Юзеирова: 
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Аз съм момиче от морския град, където се чуват гла-
совете на чайките, които ме будят сутрин, а в пясъка 
е впита всяка песъчинка, изпълнена със спомени, ко-
ито крие морето, емоцията на незабравимото лято с 
историята на всеки един от нас... 
 
Имах ясни цели за себе си - да вляза да уча в Меди-
цински университет. Толкова силно желание! Когато 
разбрах, че съм приета, осъзнах, че съм постигнала 
първата си поставена цел в живота. Бях много щаст-
лива, но не бях приета във Варна, а във Филиал Шу-
мен на Медицински университет - Варна. Не съм си 
помисляла за миг дори да живея, уча или работя ня-
къде далеч от дома, но ето, че животът е изпълнен с 
изненади и предизвикателства. Съдбата реши да ме 
изпрати в друг град. Да се сблъскам с трудностите и 
да се науча да бъда отговорна към задълженията си, 
като възрастен човек. Ако нямах тази възможност, 
винаги щях да бъда несигурна в качествата си, като 
личност. Ето, че се превърнах от малкото момиче на 
родителите си в една дама. Това не беше приятна 
вест за мен, но се пуснах по течението, защото знаех, 
че ненапразно съдбата ме е изпратила там.  
 
При приемането ми не можех да изразя емоцията, 
която изпитвах, дори не можах да се зарадвам. Може 
би защото много копнеех и ме беше страх от това да 
не се разочаровам от себе си. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Чувството да опиша благодарността, изписана в 
очите на пациентите, които са имали нужда от по-
мощ и подкрепа, е неописуемо, велико – очите им са 
пълни с блещукащи сълзи, защото не са очаквали да 
се съвземат отново и да бъдат на крака.  
 
Минавайки по коридорите в болничното заведение, 
аз виждам етапите на живота от началото до края – 
от първият вдишан въздух до последният дъх. Само 
хора, работещи в тази сфера, имат възможността да 
почувстват и изживеят с всеки пациент неговата 
емоция. 
 
„Предизвикателство‘‘ означава риск – рискът, който 
поемаме, за да изберем правилния път, по който да 
вървим. Рискувайки да не видя това, което повечето 
биха искали - да отидат в чужбина и да разказват 
как е било в чужбина. Искам това предизвикателст-
во да бъде моето! Да остана тук, където съм видяла 
красивата, зелена природа с морето и планините. 
Желая да се развивам в България, да се уча от други-
те, но и да прилагам наученото от тях тук! Знам, че 
можем да се развием, просто нашата страна в момен-
та е болна, но не трябва да я изоставяме, а да оста-
нем и да ѝ помогнем да се излекува. 
 

Есето е публикувано в Clinica.bg 
на 3.05.2018 г. 

 

 
 
 
  

        

   

   НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ 
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Виолета Никова, 
старша медицинска сестра в Клиниката по ортопедия и травматология  

на УМБАЛ „Царица Йоана – ИСУЛ“: 
 ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО, НАРЕЧЕНО ЛЮБОВ,  

НЯМА ДЪРЖАВА                            

 
 

 

Име: Виолета Стоянова Никова 
 

Възраст: 57 години 
 

Образование:  Медицинска сестра общ профил, ФОЗ - 
бакалавър по здравни грижи 
 

Месторабота: Старша медицинска сестра в Клини-
ката по ортопедия и травматология на УМБАЛ 
„Царица Йоана – ИСУЛ“ ЕАД                              
Трудов стаж: 37 години 
 

Професионална квалификация: Множество курсове, 
свързани с професията 
 

Владеене на чужди езици: Руски език 
 

Хобита: Народни танци, туризъм 
 

Девиз: "Ако нямаш това, което искаш, дай това, което 
имаш!" 

 

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 Виолета Никова: 
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Когато седнах да пиша това есе, първоначалната ми 
идеята беше да разкажа за предизвикателствата да 
работиш в България, погледнати през призмата на 
ежедневните проблеми при здравеопазването. За 
стреса и напрежението на медиците, за ежесекундни-
те борби, които водят. Тези за човешките животи, 
които зависят от техните „ръце” и за собствения им 
живот, който им е даден с надеждата, вярата и любов-
та да бъде изживян добре и с достойнство. За това 
дали си струва да бъдеш полезен в условия, които 
пречат да бъде оценена ползата ти. За стара апарату-
ра или липса на такава в болниците. За недостига на 
медицински консумативи и пестеното им, за да има 
за всеки пациент. За насилието над медицински ра-
ботници. За крещящата нужда от можещи и знаещи 
колеги. За ниските месечни възнаграждения, които 
са толкова сериозно предизвикателство, че всеки вто-
ри завършил медицина е готов да се бори с предиз-
викателствата зад граница пред това да остане тук. За 
всичко това исках да разкажа в моето есе. За болката, 
за тъгата, за безсилието, което виждам ежедневно в 
очите на колегите си. За несигурността, мнителност-
та и безверието, които все по-често се прокрадват в 
погледите на нуждаещите се от лечение. 
 
После телефонът ми звънна и прекъсна обмислянето 
на тезата ми. Беше пациентка. Обаждаше ми се да ми 
честити Великденските празници. И завърши с думи-
те „Благодаря за човечността Ви, сестра Никова”. Наст-
ръхнах. Имам привилегията да чувам думичката 
„благодаря” ежедневно и за мен тя е символ на това, 
че съм си свършила добре работата. Но това обажда-
не ме докосна по различен начин. И реших да не пи-
ша за онези предизвикателства в България, които 
всички знаем, а да разкажа как се справяме с тях и 
работим въпреки тях.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Старша сестра съм в Клиника по ортопедия и травма-
тология в УМБАЛ „Царица Йоана”. Работя с екип от 
пет сестри. Макар минималистичната цифра - екип, 
който вярва в професията и работи със сърце. Екип, с 
който се гордея. Защото въпреки всички изброени по-
горе препятствия, не спираме да се борим. Нито за 
миг. Всеки ден. Дори когато агресията показва физи-
ческите си измерения в лицето на разстроен пациент. 
Дори когато физически изнемогваме след натоварено 
дежурство. Дори когато месечното възнаграждение 
не покрива основните нужди... Дори тогава не пра-
вим крачка назад. За това „предизвикателство” искам 
да споделя. За любовта към професията. За работата  
на световно ниво и знанията, които можем да преда-
дем на чуждестранните медици. За добрите практи-
ки, които обменяме и се учим. Как винаги с усмивка 
посрещаме пациентите и сме съпричастни с техните 
съдби.  
 
Как това ни дава сила. Как признанието им е нашата 
отплата и пълни сърцата ни. Как това е нашият дви-
гател, който въпреки амортизацията продължава да 
функционира.  
 
И докато пиша тези редове получих още няколко 
обаждания, последното от които завърши с думите 
„Няма никога да забравя усмивката, с която ме изпра-
тихте към операционната”. Какво повече да каже, 
човек... 
  
Предизвикателството, наречено любов, няма държа-
ва. Не е в България, а в сърцето на всеки един от нас. 
Сестринството не е професия, а призвание. То не 
"трае" една смяна, а цял един живот.  
  
Предизвикайте се да го изживеете по най-добрия и 
достоен начин! 

   

   НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ 
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Айсел Юмер, 
студентка, специалност "Медицинска сестра", II курс  

във Филиал Шумен на Медицински университет - Варна: 

ТОВА, КОЕТО НИ ТРЯБВА, 
Е ПО-ГОЛЯМО САМОЧУВСТВИЕ И ОПТИМИЗЪМ 

 
 
 

Име: Айсел Джемал Юмер 
 
Възраст: На 20 години  
 
Образование: Студентка, Специалност "Медицинска 
сестра", II курс във Филиал Шумен на Медицински 
университет  "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна 
 
Хоби: Спортуване 
 
Девиз: "Аз мога!" 
 

 

Да си професионалист по здравни грижи в България 
е дръзко начинание, на което устояват все по-малко 
наши сънародници. Заплахата страната ни съвсем 
скоро да се окаже без нужните специалисти е напъл-
но 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 органи-
зира Clinica.bg заедно с Българската асоциация на 
професионалистите 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 
надслов “Здравните грижи сега” (Nursing now). 

  
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Представяме Ви есето на Айсел Юмер: 
 
 
 



77  

ЗДРАВНИ ГРИЖИ, брой 10/2018 

 
 

 
Каква може да е значимата причина да не изоставям 
Родината си? На първо място не мисля, че моята 
собствената  реализация зависи от мястото къде съм 
и условията, а зависи главно от мен, от мотивацията 
ми, от моите способности и вярата ми,  че ако искам 
мога навсякъде. Когато съм била още на 50 дни съм 
имала нужда от медицинска помощ. Когато майка 
ми била с мен в болницата една медицинска сестра ѝ 
казала: "След време това момиченце ще стане 
медицинска сестра също като нас." И така стана в 
живота ми, че наистина се записах на уча за 
медицинска сестра, родителите ми ме подкрепиха в 
това ново за мен начинание. Сега съм на 20 г., 
студентка втори курс, специалност „Медицинска 
сестра“  във Филиал Шумен на  Медицински 
университет - Варна.   
  
В България  няма работа за онзи, който не търси. Аз 
не искам да пътувам хиляди километри и да съм 
далеч от моите родители, близки за мен  хора. Не 
мисля, че ще продължава кризата вечно в България. 
Много малко от хората, които работят в България 
работят, това което им харесва. А какво по-хубаво 
човек да работи професията, която му се отдава, за 
която е мечтал.  През последните години много хора 
напускат страната. Не можем да не си задаваме 
въпроса "Какви са причините?". Със сигурност са 
много. Но моят живот е тук. Аз искам да остана в 
България. Аз се гордея с моята Родина и никога не  
бих я напуснала, моят дълг е да помогна на хората  
тук. Повечето от приятелите ми бяха скептично 
настроени, когато им споделих намеренията си. 
Успешното завършване, а дори и владеенето на 
чужди езици, далеч не са гаранция за бърз старт в 
кариерата според мен. Работодателите търсят 
професионалисти не само с широк набор от 
познания и умения, а преди всичко с опит.  
  
Записването ми в Медицинския университет Варна - 
Филиал Шумен беше първата ми самостоятелна 
стъпка в живота. Започвайки да уча чувствах, че се 
намирам в самото начало на дълъг път... Много ми 
харесва да съм тук сред прекрасни хора, моите 
приятели и преподаватели. След две години ще ми е 
мъчно да се разделим. Научих много досега, но 
тепърва предстои още повече за научаване. 
Постигнах много, но си поставих нови цели - 
вярвам, че ще ги осъществя! Успехът е за смелите. 
Може би това е моето предизвикателство да работя в 
България?!  
 
 

 
 
Днес с ръка на сърцето мога да кажа че нито миг не 
съжалявам за избора си. Това, което ни трябва, е по-
голямо самочувствие и оптимизъм. За себе си вече 
съм решила – ще остана в Българи. Гордея се, че 
живея тук!  
 

Есето е публикувано в Clinica.bg 
на 30.04.2018 г.  

        

   

   НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ 

 

 

 
 

СТИХОТВОРЕНИЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Проф. Веселин Борисов 
 
НЕЙНИЯТ 7-МИ АПРИЛ 
 

В есенния тих, дъждовен ден 
слезе тя на мъничката гара. 
После до балканското селце 
селската каруца я откара. 
 
И се заредиха дълги дни 
с дъждове над върховете голи. 
Но в отдалеченото селце 
като че пристигна нова пролет.  
 
Нежната девойка опозна 
всеки дом и всяка скръб и радост. 
И обикна селските лица, 
и им даде цялата си младост. 
 
А сега, когато с тръпна гръд 
благодарствени слова отвред дочува, 
тя разбира, че за първи път 
своя празник истински празнува.  



78  

ЗДРАВНИ ГРИЖИ, брой 10/2018 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

   

   

   НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ 

 

 

 
 

Надя Патинова, 
студентка в Медицински колеж „Йорданка Филаретова"  

към Медицински университет - София: 
НИЕ СМЕ ПРОМЯНАТА, НИЕ СМЕ БЪДЕЩЕТО -  

НЕКА ГО ИЗГРАДИМ ТАКОВА, КАКВОТО ИСКАМЕ 

 
 

Име: Надя Младенова Патинова 
 

Възраст: 19 години 
 

Образование: Студентка в Медицински колеж 
„Йорданка Филаретова" към Медицински уни-
верситет - София 
 

Специалност: Зъботехник, І курс 
 

Чужди езици: Английски език 
 

Хоби: Обичам да творя, да създавам нещо със 
собствените си ръце, незавсимо какво е то. Чув-
ствам се удовлетворена, полагайки старание, 
било то в рисунка, моделаж или низане на грив-
ни. Също така много обичам да се разхождам в 
планината и да покорявам нови върхове.  
 

Девиз: "Никога не спирай да се развиваш и да 
правиш добро!" 

 

 

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 напъл-
но 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 органи-
зира Clinica.bg заедно с Българската асоциация на 
професионалистите 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 
надслов “Здравните грижи сега” (Nursing now). 

  
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Представяме Ви есето на Надя Патинова: 
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Нашата България има история, градена векове наред. Тази 
история в момента е в ръцете на нас, младите хора. Ние 
трябва да я запазим, да запазим красотата и вечността на 
България, да я тласкаме към развитие. Едно огромно пре-
дизвикателство е да познаваме българската история, защо-
то културата и историческото минало са изключително 
важни за развитието на ценностната система на един на-
род. Защото без да познаваме своето минало, не можем да 
изживеем пълноценно настоящето и следователно да пре-
успеем в бъдещето. Именно затова трябва да бъдат създава-
ни повече културни паметници, галерии, музеи и общест-
вени събития, от които да черпим сведения, да обогатяваме 
културата си и  да оставим наследство на бъдещите поколе-
ния. Възможността за осъществяването на тази идея е ог-
ромна, защото точно моят край е с изключително богата и 
славна история, която всеки от нас трябва да познава и с 
която трябва силно да се гордее. 
 
Ние сме хората, които трябва да запазим непокътнато ми-
налото и да създадем пълно с възможности бъдеще. Не са-
мо бъдещето на България, а и бъдещето на всяко следващо 
поколение зависи от нас, нашите дела и избори. 
  
Там, гдето Дунав лудо тича 
из Дунавската равнина 
и в Черното море се втича 
от стари, древни времена, 
там, гдето Добруджа люлее 
узрели класове и вее 
свободни, горди знамена - 
о, там е моята страна. 
  
Там, гдето се издига Рила, 
накичена с венци от сняг, 
там, гдето лодка лекокрила 
лети край морския ни бряг, 
там, где Пирин от скръб белее 
и Струма легендарна пее 
из свойта плодна долина - 
о, там е моята страна. 
 
Димитър Пантелеев 
 
Това е едно съвсем кратко описание на моята, на нашата 
красива, величествена България! Именно тук, в това кътче 
живее магията и именно тази магия някак си те задържа 
тук. Такава магия не съм открила и никога няма да открия 
другаде! Къде на тази планета има друго късче земя, толко-
ва малко и с толкова мно- 
го прелести?! Преди всичко България е не просто магич-
на, а е моята родина. Това е достатъчна за мен причина да 
остана тук! 
 
„Аз те обичам не защото си богата, а само за това, че си Роди-
на моя.“ 
 
Тази задача не е просто отговорност, а едно предизвика-
телство. Бъдещето на България е в нашите ръце, ние сме  

 
 
хората, които, влагайки частичка от себе си, рисуваме бъ-
дещето на нашата родина. Защото именно ние трябва да  
 
„бъдем промяната, която искаме да видим в света“. Заедно 
всички ние амбициозни и родолюбиви българи сме про-
мяната. Заедно, както е казал хан Кубрат. „Ако бъдете 
заедно, никой враг не ще може да ви съкруши.“ 
 
Аз вярвам, че въпреки всички трудности всеки, който е 
достатъчно борбен и амбициозен, не просто може да пре-
успее и да сбъдне мечтите си в България, а и да ги надх-
върли. Аз вярвам и искам да докажа, че именно тук в Бъл-
гария всичко е възможно. Всеки човек има различни възг-
леди и перспективи, а моите са че България е страна на 
възможностите! Има хиляди примери за хиляди успели 
българи в различните сфери - образование, изкуство, му-
зика, спорт, политика, журналистика. Собствената ти реа-
лизация зависи не от положението, условията и икономи-
ката в държавата, а главно и най-вече от теб самия. 
 
Освен всичко казано дотук, друга причина за мен са на-
шите традиции, наред с всички български обичаи. Пъту-
вала съм много, видяла съм много и различни култури, но 
никога не съм видяла друга толкова богата и живописна 
култура. Всеки, който е видял наше хоро, чул наша песен 
или приказка, е бил поразен от тяхната красота и дълбока 
мъдрост. Никой от нас не може да забрави славянската 
азбука, създадена от братята Кирил и Методий. Е няма ли 
да ви липсват, всички тези „дребнички“, но същевремен-
но толкова съществени неща, описващи България?! Не 
просто обичаите, не просто традициите, всичко от Бълга-
рия би ми липсвало! Да останеш в България е не просто 
едно решение, не е липса на възможност, потенциал, же-
лание или амбиция, а достатъчно осъзнат избор.   Да оста-
на в Българи е гордост, достойнство и дори предизвика-
телство - да докажа, че и в тази стана имаме безгранични 
възможности за работа, професионално развитие и добра 
квалификация. Ние сме промяната, ние сме бъдещето - 
нека го изградим такова каквото искаме, а защо това да не 
е тук, в нашата България?! Аз вярвам силно в промяната и 
в развитието! 
 
Надявам се мислите ми да бъдат чути и да помогнат на 
някого, колебаещ се, да погледне отвъд нещата, да поглед-
не с други очи на България и да осъзнае колко е прекрас-
на, топла и приветлива. Дори смело мога да заявя, че е 
преспективна, защото бъдещето на държавата ни е в на-
шите ръце. Трябва всички заедно да положим необходи-
мите усилия за нея и да променим мисленето си като за 
начало!       

 
Есето е публикувано в Clinica.bg 

на 02.05.2018 г.  
 
     

   

   НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ 
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ДА ПРОМЕНИМ БЪДЕЩЕТО КЪМ ПО-ДОБРО 

 
 
 

Име: Гюлтен Тербешева 
 
Възраст: 20 години 
 
Образование: Студентка II курс, специалност 
„Медицинска сестра", Факултет по обществе-
но здраве към Медицински университет - Со-
фия 
 
Хобита: Писане, четене на книги 
 
Девиз: „Това, което прави живота интересен, е 
възможността да осъществиш мечтата си." 

 

Да си професионалист по здравни грижи в България е 
дръзко начинание, на което устояват все по-малко 
наши сънародници. Заплахата страната ни съвсем 
скоро да се окаже без нужните специалисти е напълно 
реална. Решихме да ви покажем защо това е така, с 
надеждата, че решаването на проблемите минава 
през тяхното споделяне.  
"Предизвикателството да работя в България" е те-
мата на националния конкурс за есе, който организи-
ра Clinica.bg заедно с Българската асоциация на про-
фесионалистите по здравни грижи (БАПЗГ).  
Състезанието е част от глобалната кампания на 
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  
 Гюлтен Тербешева: 
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В синонимния речник под предизвикателство проче-
тох думичката дързост, а под дързост пишеше - безст-
рашие, смелост, решителност.  Имаме ли смелостта, 
решителността, дързостта да работим и да се разви-
ваме в България? България - мястото, където ние от-
раснахме, нашата Родина. 
 
Като малка, когато приятелката ми паднеше и си на-
ранеше я коляното, я лакътя, аз бях до нея и ѝ казвах 
„Няма страшно, ще ти мине“. Обичах да съм до хора, 
които имат нужда от помощ. Обичах да подавам ръка 
на възрастните, за да слязат по-лесно по стълбите. 
Обичах да преглеждам приятелките си в детската 
градина, те да се правят на болни, а аз да се грижа за 
тях. Ден след ден израствах с една мечта – да пома-
гам, да подкрепям, да не ме е страх.  
 
Днес, когато имам възможност да направя мечтата си 
реалност и да съм до хора, които имат нужда от моя-
та помощ и от моята подкрепа, аз се сблъсках с проб-
лема на специалистите по здравни грижи и на хора-
та, които също като мен искат само едно – да пома-
гат! Този проблем е, че сме малко. Ние  всички сега 
имаме проблем – държавата ни е застрашена да оста-
не без хората, готови да помагат и без важната част за 
едно добро здравеопазване – без медицински сестри, 
акушерки, лекарски асистенти, рентгенови лаборан-
ти, рехабилитатори, ортопедични техници, масажис-
ти. 
 
Вярвам, че когато се даде гласност на нашите пробле-
ми, тогава ще се намери решение за тях.  Пред нас се 
е изправил един от многото проблеми и той е вечно-
то бягство към материалното, вечното бягство от 
трудното. Всички виждат бъдещето си през призмата 
на парите. Хората търсят едно по-добро бъдеще, но 
далеч от тук.  
 
Пред нас в момента стои предизвикателството да ос-
танем в България.  Да се грижим и да даваме помощ 
на нашите близки и пример на нашите деца, че се 
борим за нашето бъдеще. В чужбина може би е по-
лесно? Там системата е изградена и от теб се иска 
просто да се впишеш в нея. Героизмът и смелостта е 
да останеш в България, да се изправиш срещу проб-
лемите на твоето общество, да дадеш от себе си и да 
станеш част от нещо, което ще остане дори след теб. 
Какво ще стане, ако всички се откажем когато ни ста-
не трудно и избягаме?   
 
Моят призив е да си припомним колко велика исто-
рия са оставили предците ни. Нека не забравяме уро- 

 
ка на великия Хан Кубрат и неговия завет към сино- 
вете му да се държат заедно като сноп съчки, за да 
могат българите да оцелеят и да помагат в развитие-
то на световната демокрация. Колко тъга изпитвам, 
когато гледам как този съвет е пренебрегнат и даже 
забравен. 
 
Моят призив е към младите и будните хора, които 
искат да изградят сами бъдещето си. Нека запретнем 
ръкави и направим мястото си за живеене и работа 
едно по-добро място. Вярвам в нас, защото знам, че 
доброто е по-силно. Защото силата е скрита дълбоко 
в нас и когато от сърце искаме нещо, ние го проме-
няме. Защото ако работим днес, променяме утре. 
 
Предизвикателството ни не е лесно. Пред днешните 
здравни работници стоят много проблеми. Едни от 
тези проблеми са ниските доходи и лошите условия 
на труд. Аз смятам, че ако ние младите се заемем и 
започнем да работим така, както ни учат нашите 
преподаватели от Факултета по обществено здраве 
към Медицински университет - София, които ни 
подкрепят и искат да направят от нас едни стойнос-
тни професионалисти. Мисля, че ако ние работим, 
както ни учат те, ще се справим и с финансовата 
страна на проблема. Те ни учат, че пред нас стоят 
пациенти, които очакват помощ. 
  
Тези хора са болни, объркани и изтощени. Ние 
трябва да подходим към тях с грижа и добро отно-
шение. Усмивката и добротата ще ни помогнат към 
промяната. Нека най-голямата отплата за нас е бла-
годарността в очите на тези хора. 
 
Днес живеем в динамично време. Всичко е подложе-
но на развитие и промяна. Едни хора в нашето об-
щество говорят, други не обичат приказките, а нап-
раво действат. Истинската сила днес е да провоки-
раш размисъл. Искрено се надявам чрез моите думи 
да съм накарала тези, които четат есето ми, да се за-
мислят. Да задействат силата на доброто в тях и да 
работят за нашата държава, за бъдещето. Нашето 
бъдеще! Нека вярваме и не забравяме, че ние сме 
силни, когато сме заедно. Аз искам да се боря и да 
остана в България. Аз искам да съм промяната. При-
емам предизвикателството! 
 

Есето е публикувано в Clinica.bg 
на 04.05.2018 г.  

 
 

  

   

   НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ 
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БАПЗГ И ЗДРАВНИЯТ САЙТ CLINICA.BG СТАРТИРАХА  
НАЦИОНАЛНО ДОПИТВАНЕ СРЕД ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ  

ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ ЗА ПРЕДСТОЯЩАТА РЕФОРМА 
 

 

Кои проблеми трябва да реши здравната реформа? Това е въпросът от националното проучване, което 
провеждат Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ) и здравният сайт 
Clinica.bg. То е отправено към всички специалисти по здравни грижи в страната. Целта му е да дадем 
възможност гласът на всеки от тях да бъде чут от здравните власти, които ще представят идеите си за 
промени в края на месеца. 

Националното проучване стартира на 10 септември 2018 г. и ще продължи до 30 ноември 2018 г. В него може 
да участва всяка медицинска сестра, акушерка, фелдшер, медицински и рентгенов лаборант, рехабилитатор, 
ортопедичен техник, масажист с увредено зрение без значение дали работи в болничната, извънболничната 
помощ или в училищното и детско здравеопазване. 
За да се включи в проучването, всеки един от тези специалисти трябва да изпрати своето виждане за 
проблемите, с които се сблъсква в ежедневната си работа, както и възможните решения, които очаква да 
види от здравните власти. Текстът трябва да бъде в рамките на до две страници в Word файл. Също така 
да бъде придружен от кратко представяне – име, професия и вид на лечебното заведение. 
Предложенията си за промени може да изпращате на следния имейл: dopitvane.reforma@gmail.com най-късно 
до 30 ноември 2018 г. Всички мнения и препоръки ще бъдат публикувани в здравния сайт Clinica.bg и в сайта 
на БАПЗГ, раздел "Nursing now". Предложенията ще бъдат обобщени и внесени в Министерство на 
здравеопазването като част от становището на БАПЗГ по представените предложения за реформа в сектор 
"Здравеопазване", които направи здравния министър Кирил Ананиев на Националната кръгла маса на тема 
"Дискусия за бъдещето на здравеопазването", която се проведе в зала 3 на НЗК на 26 септември 2018 г.  



83  

ЗДРАВНИ ГРИЖИ, брой 10/2018 

 

 
Работя като медицинска сестра в ЦСМП-Добрич. Проблемите в Спешна помощ са много, но основният и най-наболял е 
липсата на кадри. В Центъра 70% от работещите медицински фелдшери са пенсионери. Има крещяща нужда от лекари 
засега. Защото не се знае докога медицинските сестри ще са достатъчно. Казвам засега, защото с тези "смешни" заплати и 
с големите отговорности, които поемат, си мисля, че скоро и медицинските сестри ще започнат да напускат. 
 

Работата на сестрите е много отговорна - те работят на терен, заедно с лекар, приемат обажданията от тел. 112, преце-
няват и координират спешността. Работят по наложените триажи. Налага се да излизат и сами на адрес, за което в мо-
мента по наложените стандарти за спешна помощ, нямат необходимата компетенция. 
 

За да се реши кадровият проблем в Спешна помощ, е необходимо да се вземат радикални мерки. Сред тях са увеличе-
нието на заплатите да бъде поне 50%, да се подобрят условията на труд, основно да се подменят реанимационните 
автомобили, да се повиши рейтинга на медицинските специалисти, работещи в Спешна помощ. Те трябва да имат 
повече права - промяна на техните компетенции, за да могат самостоятелно да работят и да поемат отговорност за ра-
ботата си. Крайно необходимо е да се оцени тяхното образование, умения и знания! По този начин ще се запълни ни-
шата от липсващи медицински фелдшери. 
 

Идеята за въвеждането на новата професия - парамедик, е добра, но трябва да се има предвид , че те не са медицински 
специалисти и ще могат да работят под наблюдение и инструкция на нас. Като се има в предвид, че медицински спе-
циалисти няма или са недостатъчни – тогава кой ще провежда този инструктаж? 
 

Има и още един проблем. Всички пациенти са спешни и адреси не могат да се отказват. Спешна помощ изпълнява нес-
войствени дейности и е буфер между доболничната и болничната помощ. На Спешна помощ разчитат всички здрав-
нонеосигурени и онкоболни , нуждаещи се от палиативни грижи. 
 

За да се подобри работата в Спешна помощ  и да се намали напрежението, голяма роля биха изиграли и медиите. Не-
обходима е медийна пропаганда, за да се разясни на населението какво е това "Спешна помощ" и кога трябва да се тър-
си тя! 
 

Това са само част от размислите ми за Спешната помощ след поредното тежко нощно дежурство. Надявам се някой да 
ни чуе и да помисли за нас. Надявам се, че ще има нови попълнения от лекари и медицински специалисти в нашия 
ЦСМП-Добрич, защото малкото останали тук, работим с цялото си сърце, пренебрегвайки нашето здраве и семейства-
та си, защото за нас това е не само работа. Това е призвание, но и диагноза! 

  
 

 
Ние сме медицински сестри от ОДНБПФЗ - гр. Плевен. Повечето от нас са с над 20 години трудов стаж.Месечното ни 
възнаграждение е с 50 лева по-високо от размера на минималната работна заплата за страната. Естеството на работата 
ни включва ежедневен контакт с болни от туберкулоза. Допълнителното заплащане, което получаваме на месец за ра-
бота с инфектирани лица е в размер на 11.20 лева.  
         
Смятаме, че унизителното положение, в което е поставено нашето съсловие, трябва да бъде променено. В противен слу-
чай медицинските специалисти ще продължават прогресивно да намаляват.  
 

 НАЦИОНАЛНО ДОПИТВАНЕ 

                 
                                     БР ОЙ 10          ГОДИНА 9                2018 г.               БАПЗ Г            
 
  БРОЙ 12               ГОДИНА  7                2016  г.               БАПЗ Г           

 

 

 
 

Севдалина Мирчева,  
медицинска сестра в ЦСМП-Добрич: 

НУЖНИ СА РАДИКАЛНИ МЕРКИ, ЗА ДА СЕ РЕШИ  
КАДРОВИЯТ ПРОБЛЕМ В СПЕШНАТА ПОМОЩ 

 
 

Медицински сестри към Отделение за диспансерно наблюдение 
на болни с пневмофтизиатрични заболявания 

в УМБАЛ "Д-р Георги Странски" ЕАД - гр. Плевен: 
 

ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПРОМЕНЕНО УНИЗИТЕЛНОТО ПОЛОЖЕНИЕ,  
В КОЕТО Е ПОСТАВЕНО НАШЕТО СЪСЛОВИЕ 
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"Има няколко неща, които са изключително важни, за да 
запазим медицинските сестри в България, защото без 
тях ще има още такива случаи. Трябва едно достойно 
заплащане на нашия труд, трябва уважение, както от 
страна на останалия персонал, така и от страна на па-
циентите.“ Това каза по БНР председателят на Бъл-
гарската асоциация на професионалистите по здрав-
ни грижи (БАПЗГ) Милка Василева по повод опита за 
убийство на 87-годишен пациент от страна на 89-
годишния му съсед по легло в УМБАЛ "Св. Анна" - 
гр. Варна. 
 

"БАПЗГ от години съобщава на обществото, че има кри-
тичен недостиг на медицински сестри. Въпреки кадровия 
дефицит тези, които работят, се справят изключител-
но отговорно със задълженията си ", посочи Милка Ва-
силева и допълни: „За пореден път казвам – не е възмож-
но една медицинска сестра сама на нощно дежурство да 
обслужва 30 болни. Ако действително случаят е бил та-
къв, трябва да се вземат мерки по отношение на организа-
цията на работата на лечебното заведение". 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Председателят на БАПЗГ обясни, че болестта и по-
падането в болница нерядко са отключващи факто-
ри за агресията на пациентите. "Когато човек е болен, 
когато е недоволен, при него се появява едно по-сериозно 
чувство на агресия и доста често тази агресия е обърна-
та към медицинския персонал, най-често към медицинс-
ките сестри. При конфликтна ситуация сестрите се 
опитват вербално да решат проблема, но за съжаление 
това не винаги е възможно", коментира Милка Василе-
ва. По думите ѝ един от полезните ходове е увелича-
ването на персонала.  
 

„Необходимо е да има както повече медицински сестри, 
така и болногледачи, охраната да бъде подобрена. Най-
важното обаче е да се работи с пациентите. Отивайки 
на непривично за тях място, тяхната реакция не винаги 
е правилна. Ние като Асоциация трябва да защитаваме 
нашите членове, те да са спокойни на работното си мяс-
то и да знаят, че там няма да претърпят насилие. Заед-
но с пациентските организации провеждаме най-
различни кампании, за да стигнем близо до хората, да ни 
опознаят, да разберат, че наистина искаме да се грижим 
за тях по най-добрия начин“, изтъкна председателят 
на БАПЗГ. 
 

Излъчено на 2.10.2018 г. 
 

 
Милка Василева,  

председател на УС на БАПЗГ пред БНР:  
БЕЗ ДОСТАТЪЧНО МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ 

НЯМА ДА СЕ СПРАВИМ С НАСИЛИЕТО  
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Политическо съгласие и спешни мерки могат да 
спрат нарастващия дефицит на професионалисти по 
здравни грижи у нас. Това каза в интервю по 
телевизия Bulgaria ON AIR председателят на 
Националния съвет по качество на БАПЗГ Петя 
Недкова. Тя изтъкна, че трябва да се увеличат 
заплатите на тези специалисти, за да остават да 
работят в България. От думите ѝ стана ясно, че през 
1993 г. медицинските сестри са били 55 000, а в 
момента са наполовина - около 25 000. "Не може с 
половината от необходимия кадрови потенциал да се 
извършват качествени здравни грижи", бе категорична 
експертката.    
 

Петя Недкова каза още, че в момента средната 
сестринска заплата у нас е около 800 лева, но има 
региони, където тя е близка до минималната работна 
заплата. "Студентите в специалност "Медицинска 
сестра" продължават за заминават да работят в страни 
от Западна Европа, защото там заплатите са 10 пъти 
по-високи в сравнение със заплатите в България", 
изтъкна Петя Недкова. 
     

Тя се спря и на голямата диспропорция между 
заплатите, които получават специалистите по 
здравни грижи и заплатите на лекарите. В здравната 
система има финансов ресурс, но той не се  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

разпределя правилно, припомни думите на 
премиера Бойко Борисов Петя Недкова по повод на 
националния протест на професионалистите по 
здравни грижи, който се проведе на 12 май 2018 г. на 
столичния площад "Независимост".  
 

Петя Недкова изтъкна още, че парамедици не могат 
да запълнят липсата на медицински сестри. 
"Парамедиците са подготвени специалисти, които да 
работят в спешната помощ. Те се обучават 
професионално и техният хорариум е до 1200 часа. В 
професионалните им задължения влиза да окажат първа 
помощ и да заведат пациента до първото лечебно 
заведение, където той да получи квалифицирани 
медицинска помощ и здравни грижи. Медицинските 
сестри  и акушерките учат 4 години и техният 
хорариум е 4630 часа. На практика тези професии са 
съвсем различни и нито една не може да замени другата", 
обясни председателя на НСК на БАПЗГ и припомни 
Европейска директива за професионалната 
квалификация, която е приета от България, както и 
други български нормативни документи, според 
които извършването на определени професионални 
задължения изискват точно определен 
професионален ценз.  

Излъчено на 11.10.2018 г. 
 

 
 

Петя Недкова, 
председател на Националния съвет по качество на БАПЗГ 

пред телевизия Bulgaria ON AIR: 
 

НУЖНО Е ПОЛИТИЧЕСКО СЪГЛАСИЕ ЗА ВЗИМАНЕ НА  
СПЕШНИ МЕРКИ СРЕЩУ НАРАСТВАЩИЯ ДЕФИЦИТ 

НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ 



86  

ЗДРАВНИ ГРИЖИ, брой 10/2018 

  МЕДИИТЕ ЗА НАС 

                 
                                     БР ОЙ 10          ГОДИНА 9                2018 г.               БАПЗ Г            

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         

 
Лидия Георгиева, 

старша медицинска сестра В УМБАЛ "Св. Анна" - София пред Clinica.bg: 
 

ОТ 8 ГОДИНИ НЕ СЪМ НАЗНАЧАВАЛА  
МЕДИЦИНСКА СЕСТРА 

 

 
 

Това е Лидия Георгиева. Тя е старша сестра в отделението по ортопедия на една от най-
натоварените клиники на столичната Университетска болница „Св. Анна". Откриваме я на ра-
ботното й място, точно по обяд, когато са приключили операциите и тя може да ни отдели вре-
ме, за един разговор посветен на сестринството и на важните уроци, в професията и в живота. 
 
Днес сестра Георгиева е пенсионерка, но продължава да работи. Причината е не само ниската 
пенсия, която получава след 43 години работа, но и усещането за уют и семейна топлина, които 
получава сред колегите си в болницата. Разказва, че е завършила в Плевен, а първото й работно 
място е именно бившата Окръжна болница, днес УМБАЛ „Св. Анна" и така до пенсионирането ѝ 
преди 2 години. Продължила е да работи, защото желаещи да попълнят щата няма. И споделя: 
„Преди години за моето място щяха да чакат поне 5-6 момичета. А аз в качеството си на старша сест-
ра от 8 години не съм назначавала медицинска сестра."  
 
"В момента в клиниката работят 21 сестри, от тях повечето са пенсионерки, а останалите са в пред-
пенсионна възраст", с тъга споделя старша сестра Георгиева и добавя: „Едно, единствено младо мо-
миче, сестра имам и много му се радваме всички". Надява се тя да не напусне, както все по-често се 
случва в цялата страна. И се чуди как може да се мотивират младите да работят, като основната 
заплата на сестрите е 600 лева, а на една санитарка е 510 лева. „Тези момичета са с висше образова-
ние. Те идват от университет с добър хорариум. А виждате, разликата в заплатите е само 90 лева." 
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За сестра Георгиева най-голямото богатство е семейс-
твото. Мъжът й е бил офицер. Няма спомени да са се 
карали, защото като млади ту тя е била на работа в 
почините дни, ту него са го викали по служба. А ко-
гато са се засичали вкъщи толкова са си липсвали, че 
само са се радвали един на друг. Има син, който жи-
вее в чужбина. Не е станал лекар, каквато е била меч-
тата й. Занимава се със строителство и е открил щас-
тието далеч от дома. Споделя, че тази разлъка е била 
една от причините да не се застоява вкъщи след пен-
сионирането и да замести липсата на семейството с 
работа. Най-голямата ѝ радост е 9-годишната внучка, 
която чака с нетърпение да посрещне за Коледните 
празници. Ще ги прекарат заедно в родната й къща в 
Белоградчик. Още отсега е замислила как ще замеси 
мекиците за закуска и как аромата на топлия хляб ще 
събере семейството около масата. 
 
С носталгия се връща към времето, когато професия-
та на медицинската сестра е била уважавана и цене-
на. Сега определя работата си по-скоро като счетово-
дителска, отколкото като сестринска. От бумащина и 
писане на сестрите не им остава много време да пог-
леднат болните в очите и да му дадат милосърдието, 
за което са призвани. Продължава да мисли обаче, че 
професията на медицинската сестра е една от най-
хубавите професии за жена. Не скрива и тъмните 
страни на работа - изтощителните нощни дежурства, 
малкото време, което остава за семейството и унизи-
телно ниското заплащане за всичко това. „Времената 
се промениха, няма уважение към медицинския работник - 
било то лекар, било то медицинска сестра. Пациентите 
рядко казват "Благодаря!", много повече са готови да оби-
дят или нагрубят", казва тя. 
 
Никога няма да забрави учителите си в работата и 
важните уроци в живота. Най- ценният урок е полу-
чила от мъжа си, когато от редова сестра е станала 
старша. А той е бил урок по достойнство и респект: 
„Ако искаш да имаш авторитет няма да позволяваш да 
ти носят 3 кг. картофи от село Окол, защото след това, 
ако речеш да направиш забележка няма да бъдеш уважава-
на." И досега сестра Георгиева спазва правилото - 
добрина и респект в правилната пропорция.  
 
От лекарите, които са й били началници също е нау-
чила много. Всеки един от тях е оставил своя отпеча-
тък в професионалното й израстване. Никога няма 
да забрави уроците на първия си шеф - доц. Божков, 
който е бил съпруг на Леа Коен. От него сестра Геор- 
 
 

 
 
гиева е разбрала как трябва да се подготвя  болният 
за визитация и за операция, с какво може и с какво 
не може да се прави компромис в медицината и най-
важното - как сестрите да се държат с болния. „Той 
много държеше на правилното отношение на сестрите 
към пациентите. И ние имахме уважението на болните. 
Сега за съжаление не е така. Много, много неща се проме-
ниха, някои от тях, обаче не за добро". 
 
Д-р Захари Вълчев, доц. Кастелов са сред начални-
ците, за които сестра Лидия Георгиева си спомня с 
уважение и респект. Днес шефове ѝ са лекари от 
УМБАЛСМ "Пирогов". Споделя, че е било предизви-
кателство, докато се напаснат на скоростта на пиро-
говци. Мечтае в отделението да дойдат много млади 
сестри и да им предеде уроците, които тя е научила. 
Казва, че с годините умората се натрупва, че работа 
много дава, но и много взима. Затова на колегите си 
пожелава здраве. И ги съветва да си помагат и уважа-
ват, защото само така ще направят трудния живот 
по-лек. 
 

Гергана Добрева 
 

Публикувано на 26.10.2018 г. 
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ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ НА ПЛОВДИВ НАГРАДИ 
ДВАМА МЛАДИ МЕДИЦИ ЗА ПРОЯВЕНИЯ ГЕРОИЗЪМ 
ПРИ СПАСЯВАНЕТО НА 52-МА ПАЦИЕНТИ ОТ ПОЖАР 

 
 

Д-р Тодор Горанов и медицинската сестра Варта Шопова от УМБАЛ „Св. Георги“ бяха наградени с поче-
тен знак – медал „За хората с добри сърца“ от областния управител Здравко Димитров, информира 
Zdrave.net. Те получиха отличието за проявения героизъм и саможертва при спасяването на 52-ма паци-
енти от отделението по урология при инцидента с пожара в лечебното заведение на 3 срещу 4 октомври 
2018 г.  
 

Урологът д-р Горанов е на 27 години, а медицинската сестра Варта Шопова е 25-годишна. 
Наградата „За хората с добри сърца“ е учредена от Георги Найденов, изпълнителен директор на фонда-
ция „Помогни на нуждаещите се” и се присъжда на личности, допринесли със своята обществено полез-
на дейност за хуманното развитие на гражданското общество. 
Областният управител поздрави  медицинския екип за проявената смелост и доблест в критичната ситу-
ация, в която те са запазили самообладание и са реагирали адекватно, извеждайки болните от отделение-
то, след което са започнали сами да гасят избухналия пожар.  
 

„Аз съм изключително горд от постъпката на тези млади хора. Когато има героизъм в мирно време, трябва да 
отдадем заслуженото на онези, които са го извършили. Нека обществото не забравя, че добротата не трябва да е 
анонимна. Благодаря ви от името на Областна администрация и лично от свое име, и пожелавам много бъдещи 
успехи в отговорната професия, която упражнявате!“, каза в приветствието си областният управител.  
 

Здравко Димитров връчи и акредитационно писмо на преподавателя по литература д-р Галина Димит-
рова, с което фондацията „Помогни на нуждаещите се” я удостоява със званието Посланик на добра во-
ля в Европа, Азия, Африка и Америка. 
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С голямата награда „Лекар на годината - 2018” Бъл-
гарският лекарски съюз удостои акад. проф. д-р Да-
мян Дамянов, д.м.н., за огромния му принос в изда-
ването на многотомно ръководство по хирургия, 
което е минало изцяло под негова редакция. Поре-
дицата обхваща всички области на хирургията, как-
то и нужните за хирурзите „Анестезиология и ин-
тензивно лечение“, „Онкология“ и „Урология и ги-
некология".  
 

Лекарите отпразнуваха своя професионален праз-
ник 19 октомври, в зала „Роял” на столичния хотел 
„Балкан”. На този ден освен професионалния ден 
на лекарското съсловие се отбелязва и Денят на Све-
ти Иван Рилски-Чудотворец, наречен така заради 
чудодейните изцеления, които е извършвал.   
Събитието уважиха над 250 гости – представители на 
съсловни организации, синдикати, научни дружест-
ва, пациентски организации, фармацевтични компа-
нии, директори на лечебни заведения в цялата стра-
на, журналисти и др.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председателят на УС на БАПЗГ г-жа Милка Василе-
ва изпрати поздравителен адрес до председателя на 
УС на БЛС д-р Иван Маджаров, в който написа:"От 
името на Управителния съвет на Българската асоциа-
ция на професионалистите по здравни грижи и лично от 
мое име бих искала да поздравя Вас и всички лекари в 
България с Вашия професионален празник и да Ви поже-
лая здраве и успешна работа във всички направления! 
Нашите две съсловия са призвани да предпазват, диаг-
ностицират, лекуват, рехабилитират и поддържат 
здравето на хората, които ни се доверяват. Надявам се в 
бъдеще да имаме повече възможности да работим в об-
ластта на превенцията и промоцията на здраве, в кои-
то българското здравеопазване все още изостава. Вярвам, 
че с помощта на общи инициативи, на пациентските 
организации, медиите и обществото, ще успеем да вър-
нем положителния имидж на лекарите и специалистите 
по здравни грижи, които са положили и продължават да 
полагат усилия да бъдат на най-добро професионално 
ниво, за да изпълняват с чест своя дълг."  
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ЛИДЕРЪТ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ  
ПОЗДРАВИ ЛЕКАРИТЕ ЗА ТЕХНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРАЗНИК 

 
 
                    

                   На празника с награди бяха удостоени:  
 
 Екипи, оказали първа помощ в спасяването на паци-

енти, пострадали при кризисни ситуации 
  

 Лекари, отличени от Районните лекарски колегии 
 

 Млади лекари, изявили се като медицински надежди 
на България 

 

 Лекари с принос за развитието и утвърждаването 
на авторитета на съсловната организация 

 

 Лекари с принос в развитието и прилагането на ино-
вативна медицина и уникални техники 

 

 Лекари за дългогодишна дейност в областта на ме-
дицината и принос в развитието на своята специал-
ност 

 

 Мениджър на годината 
 

 Дигитално активен лекар за 2018 г.  
 

 

Председателят на БЛС д-р Иван Маджаров връчи голямата 
награда „Лекар на годината - 2018” на акад. проф. д-р Дамян 
Дамянов, д.м.н. 
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"От името на Управителния съвет на Българската асоциация 
на професионалистите по здравни грижи и лично от мое име 
бих искала да Ви поднеса нашите поздравления за Първите го-
дишни награди на Столична лекарска колегия на Българския 
лекарски съюз по повод Деня на българския лекар, който се чест-
ва  на 19 октомври - Празника на Свети Иван Рилски Чудотво-
рец. Тази инициатива на ръководството на най-голямата ле-
карска колегия у нас ще даде възможност не само на медицинс-
кото съсловие, но и на българската общественост, да научат 
повече за професионалните успехи на най-добрите столични 
лекари, мениджъри и лидери в областта на здравеопазването". 
Това написа председателят на УС на БАПЗГ г-жа Милка 
Василева в поздравителен адрес до председателя на Сто-
личната лекарска колегия д-р Асен Меджидиев. 
 

В поздравителния адрес се казва още: "Бих искала на този 
вълнуващ празник да отбележа, че като съсловия на лекарите и 
професионалистите по здравни грижи ние по традиция си 
сътрудничим активно, за да постигаме нужните професионал-
ни и социални придобивки на нашите членове, да осигуряваме 
възможности за продължаващо обучение и професионална реа-
лизация, да алармираме и търсим начини за противодействие 
на ескалиращата агресия срещу медици у нас, както и да из-
тъкваме високата мисия на нашите професии и издигането на 
техния обществен престиж."  
 

Тържеството на Столичната лекарска колегия се състоя на 
11 октомври 2018 г. във Централния военен клуб. На него 
присъстваха председателят на 44-то Народно събрание 
г-жа Цвета Караянчева, зам.-председателят на НС г-н Явор 
Нотев, председателят на Комисията по здравеопазването  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

д-р Даниела Дариткова, зам.-министърът на здравеопазва-
нето д-р Бойко Пенков, председателят на Българския ле-
карски съюз д-р Иван Маджаров, зам.-кметът по здравео-
пазването в Столична община г-н Дончо Барбалов, почет-
ният председател на БАПЗГ проф. Станка Маркова, г-жа 
Петя Найденова - член на УС на БАПЗГ, г-жа Мариана 
Шиякова - председател на Регионалната колегия  на 
БАПЗГ - гр. София, директори на водещи университетски 
болници, гости.  
 

За „Лекар на годината 2018” бе избран д-р Цвятко Георги-
ев, началник на Отделението по хирургия на новородено-
то и вродените аномалии в УМБАЛСМ „Пирогов“. 
В  категория „Доайен” бе отличен проф. д-р Тошко Ли-
сичков. Наградите в категория „Млад лекар” отидоха при 
д-р Димитър Пенчев от ВМА и д-р Асен Цеков от МБАЛ 
„Токуда”. За активен принос и иновации за развитието на 
специалността бе отличен  проф. д-р Илия Салтиров от 
ВМА. Отличие за „Принос за развитие и утвърждаване 
авторитета на съсловната организация“ получи главният 
секретар на БЛС д-р Стоян Борисов. Бяха раздадени още 
награди за „Принос за развитие и прилагане на иноватив-
на медицина и уникални техники”, „Мениджмънт Управ-
ление на финансовите ресурси“, „Мениджмънт Медицин-
ски дейности“ и др.   
 

Д-р Асен Меджидиев обяви, че Столична лекарска коле-
гия ще стартира специален Фонд за финансово подпома-
гане на млади лекари, които ще специализират. 
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СТОЛИЧНАТА ЛЕКАРСКА КОЛЕГИЯ РАЗДАДЕ 
СВОИТЕ ПЪРВИ ГОДИШНИ НАГРАДИ 
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Българският Червен кръст отпразнува 140-
годишнината с официалната церемония и празни-
чен концерт в Народния театър "Иван Вазов" на 25 
октомври 2018 г.  
 

"140 години армия на доброто, чиято сила е единство-
то", такъв символ използва в празничното си слово 
председателят на БЧК акад. Христо Григоров. Той 
подчерта, че от своето създаване досега организаци-
ята е помагала на хора в нужда по време на войни, 
при бедствия и в мирно време. 
 

"Високо ценим работата на Българския червен кръст не 
само на местно, но и на международно равнище", заяви 
президентът на Международната федерация на 
Червения кръст и Червения полумесец Франческо 
Рока, който пристигна у нас специално за юбилея.  
"Мисията на Българския червен кръст е да сплотява 
обществото ни в тежки моменти на криза, бедствия и 
изпитания". Това заяви президентът на Република 
България Румен Радев, под чийто патронаж мина 
празничното честване на юбилея.  
 

Държавният глава призова доброволците от най-
голямата хуманитарна организация у нас да 
продължават да привличат нови съмишленици и да 
съхраняват високо доверието на българския народ, 
защото това е най-ценният им капитал. 
„Началото на БЧК, положено в годината на 
Освобождението, поставя началото на непрекъсната 
подкрепа за доброто в България“, посочи Румен Радев.  
 

По думите му оттогава до днес най-голямата 
доброволческа организация носи своя кръст да бъде 
опора на всеки българин в трудна ситуация. 
„Значението на БЧК не се изчерпва с оказването на 
помощ, но е и символ на хуманност, съчувствие, 
съпричастност и солидарност. Вяра, че сме част от 
цивилизования свят и надежда, че сме истински хуманно 
общество“, заяви президентът Радев.Той благодари 
за подкрепата и признанието, които БЧК получава 
от Международната федерация на дружествата на 
Червения кръст и Червения полумесец. С нейна 
помощ в страната ни ще бъде изграден регионален 
център за логистика и подготовка, който да реагира 
при бедствия и кризи за облекчаване на човешкото 
страдание.  

 

 

 

 

   

   ГОДИШНИНА 

 

 

 
 

БЪЛГАРСКИЯТ ЧЕРВЕН КРЪСТ  
ОТПРАЗНУВА СВОЯТА 140- ГОДИШНИНА 

 
 

Президентът на Международната федерация на 
Червения кръст/Червения полумесец Франческо Рока 
пристигна у нас специално за честването на  140-
годишнината на Българския червен кръст. Той беше 
посрещнат на официална церемония в зала „София“ 
в централата на благотворителната организация, 
където ръководителите ѝ, доброволци и служители 
от цялата страна се бяха събрали, за да отбележат 
дългогодишната служба на БЧК в името на 
хуманността.  
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ИНОВАЦИИ ЗА ПО-ПРЕЦИЗНО ЛЕЧЕНИЕ БЯХА ПОКАЗАНИ  
НА ИЗЛОЖЕНИЕТО "МЕДИКУС, ДЕНТО, ГАЛЕНИЯ - 2018" 

 
 

Над 100 фирми от 15 държави взеха участие в 24-тото издание на изложението "Медикус, Денто, Галения,", което 
бе открито на 17 октомври 2018 г. Те представиха медицинска техника и консумативи, болнично обзавеждане, 
оборудване и инструменти за стоматологични кабинети и зъботехнически лаборатории, диагностични и стери-
лизационни уреди, продукти за профилактика и хигиена на устата, работно облекло и предпазни средства.  
 
В рамките на 4 дни специалисти и граждани имаха възможност да се запознаят с новостите в областта на медици-
ната, стоматологията и фармацията.    
За първи път в Европа бяха показани нови апарати за електролечение, които съчетава принципите на древното 
медицинско изкуство на Изтока със съвременна електронна технология. Терапията е неинвазивна, без медика-
менти и активира защитните резерви на човешкия организъм.  
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"През годините тази богата изложба се утвърди като най-авторитетното у нас изложение в сферата 
на медицината, стоматологията и фармацията. Мениджърите и специалистите по традиция идват 
на Пловдивския панаир, за да се запознаят с най-новите технологии, техника, оборудване и 
разнообразни продукти на водещи български и чужди фирми. Освен като арена за набиране на ценна 
информация и впечатления в здравния сектор, изложението е и мост за създаването на полезни делови 
контакти, които ще дадат своите плодове в бъдеще. Респектиращи са Вашите усилия да осигурявате 
все по-големи възможности на експертите в здравната сфера да   сверят часовниците си в световен 
мащаб и да определят своите инвеститорски програми в техника,  оборудване, инструментариум и 
продукти от най-висок клас", написа в поздравителен адрес до Съвета на директорите на 
Международния панаир в Пловдив председателят на УС на БАПЗГ Милка Василева. Адресът 
бе прочетен от Елена Симеонова, член на УС на БАПЗГ и главна сестра в УМБАЛ "Пловдив" 
АД.  

 

Елена Симеонова, член на УС на БАПЗГ и главна сестра в УМБАЛ "Пловдив" АД (първата вдясно)  по 
време на церемонията по откриване на изложението.  
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В УМБАЛ "СВ. МАРИНА" ПРИЛОЖИХА 
НОВ МЕТОД ЗА ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ  

И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СРЕДНО УХО 
 

Специалистите от Клиниката по Оториноларинго– 
логия в УМБАЛ „Св. Марина“ - гр. Варна са първите 
в страната, които приложиха нов за България метод 
на лечение - пластична операция на слуховите кости-
ци, информира Zdrave.net.  
 

Интервенцията е изпълнена със съвсем нов вид спе-
цифичен високотехнологичен цимент – това е първо-
то му приложение у нас. Материалът вече е познат 
във водещите центрове по отологична хирургия в 
САЩ и Европа. 
 

„Този метод позволява принципно нов тип реконструк-
ция на костиците вътре в средното ухо. Там има три 
малки костици, като най-голямата от тях е 6 мм, най-
малката около 3 мм, а теглото е от порядъка на 7 мик-
рограма“, обясни доц. д-р Николай Сапунджиев от 
Клиниката по УНГ болести на УМБАЛ „Св. Мари-
на“.  
 

„Запознах се с този нов модерен материал на курс през 
миналата година във Франкфурт, Германия. Един от 
водещите отологични хирурзи в Германия и ръководител 
на клиниката там проф. Карстен Далъхоу ми демонст-
рира няколко случая и ме убеди в предимствата на този 
метод. Въпрос на време беше материалът да бъде доста-
вен в България, за да може да се помага на пациенти с на-
мален слух в резултат на увреждания в средното ухо”, 
допълни доц. Сапунджиев. 
 

ВИРТУАЛНА ЛАПАРОСКОПСКА ОПЕРАЦИОННА 
В МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ 

 
Една от новите придобивки на Медицинския симу-
лационен тренировъчен център на Медицински 
университет – Пловдив е Виртуалната операционна 
за LAP Mentor VR, информира Zdrave.net.  
Използването на удивителната Виртуална операци-
онна зала, която се нарежда сред най-авангардните 
технологии на нашето съвремие, определя новата 
концепция за лапароскопско обучение. Обучаващи-
ят се носи шлем за виртуална реалност и е напълно 
потопен в работна среда, включваща виртуален 
екип, пациент и оборудване. 
Това осигурява усещане за истинска работна среда и 
дава възможност на студентите да  се учат как да се 
справят със стресиращата, а понякога и разсейваща 
атмосфера в операционната зала. Предстои да стар-
тират първите курсове, които ще бъдат водени от   
обучени хирурзи. 

 
ВМА РАЗПОЛАГА С НОВ АПАРАТ  

ЗА ДИАГНОСТИКА 
НА КАРЦИНОМИ НА БЕЛИЯ ДРОБ 

 
ВМА вече разполага с модерен апарат, който дава 
шанс за по-прецизна диагностика и ефективно лече-
ние на болните с карцином на белия дроб. Система-
та за криобиопсии ERBE Cryo 2 е едва третата в Бъл-
гария и вече е на разположение на лекарите от От-
делението по бронхология на ВМА, съобщиха от 
лечебното заведение. 
 
„Апаратът поставя диагностиката на карцинома на 
белия дроб на нова основа. Биопсията от криоапарата е с 
големина около 1 см и се равнява на 3 до 4 щипкови биоп-
сии. Това дава голям комфорт за работа на колегите па-
толози, тъй като материалът е предостатъчен за иму-
нохистологично изследване, могат да се направят много 
срезове и по-лесно да се открие карцином", обясни ше-
фът на клиниката д-р Христо Йорданов. 
 
Над 10 000 българи са с рак на белия дроб, показва 
статистиката. Това е и най-често срещаният злока-
чествен тумор при мъжете. По данни на Раковия 
регистър, с тази диагноза са 19.4% от силния пол и 
4% от жените. Новооткритите случаи са 3572, а всяка 
година „жертвите му" са над 3000 души.  
 
 

ЗА ПЪРВИ ПЪТ У НАС ИЗВЪРШИХА  
СЛОЖНА ОПЕРАЦИЯ, КОЯТО ДАВА ШАНС 

НА ПАЦИЕНТИ С РАК НА ДЕБЕЛОТО ЧЕРВО 
 

За първи път в България в УСБАЛО беше извършена 
сложна операция, с която се дава възможност на па-
циенти,  които досега не са имали шанс за лечение, 
да получат такъв. Става дума за тежки случаи на он-
кологични заболявания на дебелото черво, инфор-
мира  Zdrave.net. При интервенцията медиците са 
отстранили и реконструирали тазови магистрални 
съдове, ангажирани от туморен процес. 
 
Пациентът е 63-годишен мъж с карцином на ректу-
ма, който е дал разсейки. Човекът е бил опериран 
веднъж през 2014 г., но през тази година постъпва за 
лечение с локален рецидив в малкия таз с ангажира-
не на магистралните илиачни съдове. Въпреки слож-
ната ситуация, специалистите от УСБАЛО успяват 
да го спасят. 
 
 

        

   

   НОВОСТИ В МЕДИЦИНАТА  
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20 000 лева награден фонд за завършилите с 
пълно отличие студенти ще дава всяка година 
Медицински университет – София. Парите ще 
бъдат разпределени на всички факултети В МУ-
София, Филиал – Враца и Медицински колеж-
София, реши Академичният съвет на универси-
тета. Отличниците ще взимат своите парични 
награди благодарение на получено от универ-
ситета наследство по завещание от д-р Андрей 
Асенов Георгиев от САЩ, информира Redme-
dia.bg. 
  
„Сумата, която д-р Георгиев завеща на МУ-София е 
в размер на 1 037 413 долара. Щедрият жест на бъл-
гарина-емигрант е отправен към младите медици на 
България, избрали да учат в Университета, в който 
и той е получил своята диплома“, заяви ректорът 
на МУ-София проф. Д-р Виктор Златков и доба-
ви, че завещанието не е само парично, а и посла-
ние, че само с труд, образование и постоянство 
може да се успее в живота. 
 
Академичният съвет реши още по 1000 лв. да се 
дават и на студенти, получили награди за науч-
ни постижения на високи форуми, проведени в 
чужбина или отличени от международни орга-
низации. 
 
Част от наследството ще бъде разпределено като 
награден фонд в размер на 180 000 лв. за първи-
те три места в конкурса за идеен проект за нова-
та Учебно-административната сграда на Ректо-
рата. Една от аудиториите в нея ще носи името 
на завещателя д-р Андрей Георгиев. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

   ДОБРИ ДЕЛА 

 

 

 
 
 
 
 

БИВШ СТУДЕНТ НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ- СОФИЯ  
ДАРИ НАД 1 МИЛИОН ЛЕВА ЗА СТИПЕНДИИ ЗА ОТЛИЧНИЦИ 

 
 
 

Д-р Андрей Георгиев е роден в София през 1921 
година. В началото на 50-те години на XX век 
той емигрира в САЩ. Постепенно натрупва 
капитал, голяма част, от който завещава на 
гимназията в Лом, на общината и на Медицинс-
ки университет – София.  
 
Той е известен и уважаван семеен лекар с над 50-
годишен опит. Бил е изключително скромен и 
през целия си живот е подпомагал млади хора да 
се обучават и развиват професионално. 
 
 Д-р Андрей Георгиев умира на 93 години, на 22 
април 2014 г. в дома си в Улимингтън, щата Де-
лауеър. 
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РАЖДАЕМОСТТА У НАС НАМАЛЯВА, 
НАСЕЛЕНИЕТО ЗАСТАРЯВА 

 
Детската смъртност у нас намалява. През 2017 г. в 
страната са починали 408 деца на възраст до една 
година, а коефициентът на детска смъртност е 6.4‰. 
Това е най-ниската регистрирана в страната стой-
ност. През 2001 г. коефициентът на детска смърт-
ност е бил 14.4‰, през 2005 г. - 10.4‰, а през 2016 г. - 
6.5‰, информира Redmedia.bg като се позовава на 
отчета за 2017 г. за изпълнение на актуализираната 
Национална стратегия за демографско развитие на 
населението в България (2012-2030 г.), която беше 
приета от правителството. 
 

През 2017 г. в страната са регистрирани 64 359 роде-
ни деца, като от тях 63 955 (99.4%) са живородени. В 
сравнение с предходната година броят на живороде-
ните намалява с 1 029 деца, или с 1.6%. 
Най-значимата демографска тенденция в развитие-
то на населението е процесът на застаряване. В края 
на 2017 г. лицата на 65 и повече навършени години 
са 1 481 908, или 21.0% от населението на страната. В 
сравнение с 2016 г. делът на населението в тази въз-
растова група нараства с 0.3 процентни пункта, а 
спрямо 2001 г. - с 4.1 процентни пункта. 
 

По данни на НСИ към 31 декември 2017 г. населени-
ето на България е 7 050 034 души, което представля-
ва 1.4% от населението на Европейския съюз. В срав-
нение с 2016 г. населението на България  намалява с 
51 825 души, или с 0.7%. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
СТАРТИРАТ ПАТРОНАЖНИ ГРИЖИ  

В ОБЩИНИТЕ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 
"РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ" 

 
През октомври 2018 г. започва изпълнението на схе-
мата „Патронажна грижа“ по Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси“. Всички общини в 
страната ще могат да осигурят допълнителни меди-
цински грижи за възрастни самотни хора и хора с 
увреждания, съобщи БНР.  
 

За целта са заделени 46 милиона лева, схемата се 
вписва в плана за дългосрочната грижа на социал-
ното министерство. "Смятаме  да обхванем минимум 
17 000 души. Става въпрос за възрастни хора, трудно 
подвижни самотно живеещи хора, хора с увреждания, 
които се нуждаят от медицински грижи в дома", обяс-
ни зам.-министърът на труда и социалната полити-
ка Зорница Русинова. Тя уточни, че общините ще 
имат възможност да изпълняват проекти според тех-
ните специфични нужди като си партнират с об-
щински и държавни лечебни заведения, които ще 
осигуряват лекари и специалисти по здравни грижи 
за домашните посещения.  
 
 

НОВ ЦЕНТЪР ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ  
В БУРГАС 

 
Нов Център за подкрепа на хора с увреждания ще 
бъде създаден в Бургас. Общо 90 души ще имат въз-
можност да използват неговите услуги, информира 
БНР. 
 

Бъдещият център ще могат да използват 30 души с 
тежки множествени увреждания и 60 за почасови 
услуги, поясни Мая Казанджиева от Община Бургас 
и добави: "Ще закупим специализирано оборудване, кое-
то ще включва уреди за рехабилитация, включително 
сме заложили иновативни софтуери за управление с пог-
лед, за да могат хората да общуват с нас - тези, които 
нямат никакви двигателни възможности. Това е общува-
не чрез поглед. Ще закупим и специализирано транспор-
тно средство, което е адаптирано за превоз на хората с 
увреждания“.  
 

Проектът се финансира по оперативната програма 
"Развитие на човешките ресурси" и е с продължи-
телност две години. През първата ще бъде ремонти-
рано помещението, където ще бъде центърът. Стой-
ността му е близо 1 милион лева.  

  НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ 

                 
                                     БР ОЙ 10          ГОДИНА 9                2018 г.               БАПЗ Г            
 
  БРОЙ 12               ГОДИНА  7                2016  г.               БАПЗ Г           

 

 

 
 
 

Продължава тенденцията на увеличаване на 
средната продължителност на живота у нас. 
Средната продължителност, изчислена за 
периода 2015 - 2017 г., е 74.8 години и спрямо 
предходния период (2014 - 2016 г.) се увелича-
ва с 0.1 години.  
 
Средната продължителност на живота при 
мъжете е 71.3 години, докато при жените е 
със 7 години по-висока - 78.4 години.  
 
За жителите в  градовете тя е 75.6 години,  
а за населението в селата – 72.8 години. 
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МЗ ОБЯВИ ТЪРГ ЗА ЗАКУПУВАНЕ 
НА КИТОВЕ И РЕАКТИВИ ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ  

НА БРЕМЕННИ ЖЕНИ 
 

Търг за закупуване на китове и реактиви за генетич-
ни и други изследвания на бременни жени обяви 
Министерство на здравеопазването. Поръчката е на 
обща стойност от 1.821 млн. лв. без ДДС , а позиции-
те по нея са 227, информира Clinica.bg. 
 

Сред изискванията на здравното ведомство са мате-
риалите да са с минимум 75% остатъчен срок на год-
ност при доставката им. Както и заплащането от 
страна на държавата да става до 30 дни след предс-
тавянето на съответните документи от страна на 
фирмите. Реактивите и китовете, които ще купува 
здравното министерство, са предназначени за гене-
тичните лаборатории в „Майчин дом", Педиатрията 
в София, МУ-София, УМБАЛ „Св. Георги" - Плов-
див, УМБАЛ „Св. Марина" - Варна, УМБАЛ „Д-р Г. 
Странски" - Плевен и Тракийския университет в 
Стара Загора. С тях специалистите трябва да осъ-
ществят пренатална диагностика на всички бремен-
ни жени в риск без значение на техния осигурите-
лен статус. Благодарение на това се свежда до мини-
мум раждането на деца с увреждания. 
 

ПЪРВА САГБАЛ "СВ. СОФИЯ" ЗАПОЧВА 
КАМПАНИЯ СРЕЩУ РЕПРОДУКТИВНОТО  

ОСТАРЯВАНЕ НА БЪЛГАРИТЕ 
 
От 22 октомври 2018 г. до 22 януари 2019 г. в Първа 
САГБАЛ „Света София“ отново ще се проведе кампани-
ята „Въпрос на разговор и преглед“, посветена на борба-
та срещу репродуктивното остаряване на българите. 
Инициативата се организира и за учащи се младежи – 
студенти, докторанти и др., информира Zdrave.net. 
В рамките на същия период от време в лечебното заведе-
ние ще тече и програмата за диагностика и лечение на 
двойки „40+“, от която могат да се възползват жени с 
вече намален яйчников резерв и пациентки над 40-
годишна възраст. 
 

Дамите получават безплатен гинекологичен и ултразву-
ков преглед, разговор с репродуктивен ембриолог, андро-
лог, мамолог и сертифициран психотерапевт. Мъжете 
могат да се възползват от разговор със специалист по 
репродуктивно здраве, безплатна спермограма и анализ. 
Предварителното записване за безплатните прегледи 
става на телефон 02/447 02 63 или 0877 02 39 39. Кампа-
нията се реализира с основната подкрепа на Столична 
община, Фондация „Искам бебе“ и Сдружение „Зачатие“. 
 

 
Здравният министър Кирил Ананиев: 

РАЗХОДИТЕ ЗА ЗДРАВЕ  
В КОНСОЛИДИРАНАТА ПРОГРАМА ЗА 2019 

ДОСТИГАТ 5,257 МЛРД. ЛЕВА 
 

На заседание на Националния съвет за тристранно 
сътрудничество, където се разглеждат държавният 
бюджет, бюджетът на НЗОК и този на общественото 
осигуряване, министър Кирил Ананиев представи 
здравния бюджет, информира Zdravе.net. 
 

Министър Ананиев посочи, че общите разходи за 
здравеопазване в консолидираната фискална прог-
рама за 2019 г. достигат 5,257 млрд. лв., което е 4,5 на 
сто от БВП.  Поставените цели са подобряване на 
диагностиката, на спешната помощ и подобряване 
на качеството на медицинските услуги, стана ясно 
от думите му. Спрямо предходната година е налице 
ръст на разходите с около 547 млн. лв., отчете той. В 
бюджета на НЗОК са  предвидени допълнителни 
разходи в размер на около 490 млн. лв.  
 

Министър Ананиев изтъкна, че през следващата 
година правителството ще се стреми не само систе-
мата да стане по-ефективна, но и всичките меди-
цински заведения да имат по-равнопоставен достъп 
до държавно финансиране. 
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НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА УЧЕНИЦИ 
 
Национален ученически конкурс на тема „Посланици на 
здравето" започва на 22 октомври 2018 г. Той е по инициа-
тива на здравно министерство. Целта му е превенцията 
на поведенческите и рискови за здравето фактори, свър-
зани с нeздравословното хранене, ниската физическа 
активност, злоупотребата с алкохол и тютюнопушенето, 
информира Clinica.bg. 
 

Участниците в конкурса са в три възрастови категории:  
I-IV клас; V-VIII клас и IX-XII клас. Право на участие имат 
паралелки или випуски от учениците в цялата страна. В 
проектите могат да участват учители на една или повече 
паралелки, независимо дали са от един и същи випуск.  
  

Конкурсът ще протече в две фази. В рамките на първата 
фаза (22 октомври 2018 г. – 15 декември 2018 г.) участни-
ците трябва да изготвят и да изпратят до МЗ своите про-
екти в следните области на превенцията на хроничните 
незаразни болести – „Ограничаване на тютюнопушенето 
и злоупотребата с алкохол" и „Здравословно хранене и 
физическа активност". През втората фаза на конкурса, 25 
декември 2018 г. – 10 май 2018 г., ще се осъществи реали-
зацията на проектите и тяхното отчитане. Класирането 
ще се извърши до 25 май, а официалното награждаване 
на победителите ще се проведе през юни.  
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МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 
ОТПУСКА 5 МЛН. ЛВ. ЗА ОБНОВЯВАНЕ НА 

ХЕМОДИАЛИЗНАТА МРЕЖА 
 

Здравното министерство предоставя на 29 държавни 
лечебни заведения близо 5 млн. лв. за ремонт и заку-
пуване на хемодиализна техника и оборудване. Па-
рите са част от 8,1 млн. лв., които Министерство на 
здравеопазването получи с Постановление на  Ми-
нистерския съвет в края на септември, съобщиха от 
пресцентъра на ведомството. Със средствата ще бъ-
дат ремонтирани хемодиализни отделения и ще бъ-
дат закупени хемодиализни апарати, легла за хемо-
диализа и водоочистващи системи.     
 

Разпределението на средствата е съобразено с  отп-
равените от болниците искания за инвестиции в ре-
монти и преоборудване на хемодиализни структури 
на многопрофилни лечебни заведения на територи-
ята на градовете: Сливен, Пазарджик, Перник, Хас-
ково, Шумен, Габрово, Видин, Търговище, Варна, 
Русе, Кюстендил, Враца, Ловеч, Разград, Ямбол, Кър-
джали, Бургас, Велико Търново, Смолян, Стара Заго-
ра, Силистра, Благоевград, Добрич, Монтана Плов-
див и София. 
 

С другите близо 3 млн. лв. ще бъдат осъществени 
ремонтни дейности и ще бъде закупена апаратура, 
съгласно приоритетните искания, постъпили в МЗ 
от лечебните заведения. 
 

В края на 2017 г. в страната у нас е имало 3627 паци-
енти на поддържащо лечение с хемодиализа и 136 
пациенти - на перитонеална диализа. Тези процеду-
ри се осъществяват в 80 диализни структури. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ВЪВЕЖДАТ ОРГАНИЗАЦИЯ  

ЗА ДОНОРСТВО В БОЛНИЦИТЕ 
 

"Направихме национална среща с координаторите по 
донорство, където всеки каза какви пречки има, за да мо-
жем да изчистим излишната бюрократщина. Превели 
сме и сме разпространили по екипите опита на Хърват-
ска и Испания, които са най-проспериращите държави в 
тази посока – трансплантация и донорство. Работи се 
за облекчаване на всички процедури“. Това каза зам.-
министърът на здравеопазването д-р Бойко Пенков 
по време на откриването на първата чешма памет-
ник, посветена на хората, които чрез донорство да-
ряват живот. Инициативата, която бележи началото 
на националното движение „Чешми за донорство”, 
се осъществява съвместно от Изпълнителната аген-
ция по трансплантация и „Сдружение на пациенти 
с дихателна недостатъчност и белодробна трансп-
лантация”, информира Zdrave.net. 
 

„В момента искаме във всяка една болница да има строга 
организация и подпомагане от страна на болничното 
ръководство на тези процеси, защото се изискват мул-
тидисциплинарни екипи. Ще бъдат разписани и прави-
лата за създаване на центрове за предтрансплантацио-
нен контрол и оценка и за следтрансплантланционна 
грижа", обясни д-р Пенков.  Той допълни, че у нас 
има едва 11 донора от началото на годината до мо-
мента, а трябва да са 70.  
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ДЪРЖАВАТА ПОЕМА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯТА 
НА 66 МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ ПРЕЗ 2019 Г. 
 
Общият брой на местата за лекари специализанти 
чиято такса ще бъде поета от държавата през 2019 
г., е 489. Това става ясно от заповед на здравния 
министър Кирил Ананиев за определянето на броя 
им през идната година, информира Zdrave.net. 
 

Държавата е определила също така, че ще поеме 
таксата за специализация и на 55 дентални лекари, 
7 магистър-фармацевти, 66 медицински сестри и 
13 специалности за лица с висше немедицинско 
образование по специалности като клинична хи-
мия, лабораторна имунология, медицинска радио-
логична физика и микробиология. 
 

 
 

ОБМИСЛЯТ СЕ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА 
КРАТКОСРОЧЕН ОБМЕН НА СТУДЕНТИ 

ОТ МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ МЕЖДУ 
БЪЛГАРИЯ И КИТАЙ 

 

България да обменя студенти по медицина с Китай. Тази 
възможност е обсъдена на срещата между ректора на МУ-
София проф. Виктор Златков и г-н Мао Йенчън, началник 
отдел „Образование" в Посолството на Китайската Народ-
на Република. Става дума за краткосрочен обмен на курсис-
ти при намиране на близко сходство в програмите на обуче-
ние и практика, провеждани на английски език, информира 
Clinica.bg. 
 

Обсъдено е също така и евентуалното включване на методи-
те на традиционната китайската медицина като свободно 
избираем предмет в МУ-София. Г-н Мао Йенчън предложи 
да се установят връзки с водещи китайски медицин-
ски университети, които съответстват по ранг на 
МУ-София. МЗ ще плати таксите за обучение на 250 
медици в МУ-София през 2019 г., съобщиха още от 
висшето училище. Ще бъдат подпомогнати общо 489 
медици от 60 специалности. 
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ПРАВИТЕЛСТВОТО ОДОБРИ  

ПРОЕКТОЗАКОНА ЗА ХОРАТА  
С УВРЕЖДАНИЯ 

 
Правителството одобри проект на Закон за хората с ув-
реждания, с който се уреждат обществените отношения, 
свързани с насърчаването, защитата и гарантирането на 
равноправното и пълноценно упражняване на техните 
права, информира Zdrave.net, позовавайки се на съобще-
ние на Министерския съвет. С предлаганата нормативна 
уредба по нов начин се дефинират областите и средствата 
за необходимата подкрепа за социално приобщаване на 
хората с увреждания. 
 

Проектът на Закон за хората с увреждания въвежда нова 
индивидуална оценка, която е комплексна и ще отразява 
потребностите на човека с увреждане, изследвайки него-
вото здравословно състояние, функционалните затрудне-
ния и наличието на бариери при изпълнение на ежеднев-
ните му дейности, както и вида на необходимата подкре-
па. 
 

От 1 януари 2019 г. на хората с увреждания над 18 годиш-
на възраст ще се предоставя месечна финансова подкрепа, 
която ще компенсира разходите, породени от увреждане-
то и представлява сума, в зависимост от степента на ув-
реждане. Размерът на финансовата подкрепа ще се опре-
деля в зависимост от линията на бедност. През 2019 г. хо-
рата с над 90% степен на увреждане с право на чужда, кои-
то получават социална пенсия за инвалидност, ще получа-
ват 57% от линията на бедност или 198 лв. на месец. 
Със законопроекта се предвижда от 1 януари 2021 г. да се 
създаде Държавната агенция за хората с увреждания като 
нова структура към Министерския съвет. Тя ще изготвя 
индивидуалната оценка на потребностите на хората с ув-
реждания и ще има водеща роля при координацията на 
цялостната държавна политика за техните права. Новата 
структура ще е правоприемник на сегашната Агенция за 
хората с увреждания. Към нея ще бъдат насочени служи-
тели от Агенцията за социално подпомагане, които до 
настоящия момент изпълняват политиките по социално-
икономическа защита на хората с увреждания. 
 

Предвижда се разработване и изпълнение на Национална 
програма в подкрепа на работодателите за финансиране 
на дейности по приспособяване и/или оборудване на ра-
ботни места и осигуряване при необходимост на достъп до 
тях, с цел стимулиране и подпомагане на работодателите 
за наемане на хора с трайни увреждания. С проекта на 
Закона за хората с увреждания се регламентира защитена-
та заетост за хора с тежки и множество увреждания. Пред-
вижда се създаване на центрове за защитена заетост, като 
механизъм в подкрепа на трудовата интеграция на хора с 
тежки и множество увреждания. Предвижда се от 01 януа-
ри 2020 г. финансирането и предоставянето на помощни 
средства, приспособления, съоръжения и медицински из-
делия за хората с увреждания да премине към системата 
на здравеопазването. 
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ПРИЕХА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА 
ЗА ЕЛИМИНАЦИЯ НА МОРБИЛИ И 

ШАРКА ДО 2022 ГОДИНА 
 
Правителството прие Национална програма 
за елиминация на морбили и рубеола 2019-2022 
г., информира Zdrave.net, позовавайки се на 
съобщение на МС. 
 
Основните дейности на програмата са насоче-
ни към намаляване възприемчивостта на насе-
лението към морбиления и рубеолен вирус, 
осигуряване на допълнителна възможност за 
имунизация на групи с повишен риск от зара-
зяване чрез целеви ваксинални кампании, ук-
репване на системата за надзор на морбили и 
рубеола и постигане на показателите на Све-
товната здравна организация за ефективност 
на надзора, подобряване на достъпността и 
качеството на информацията по отношение 
на заболяванията, ползата и риска от имуни-
зацията срещу морбили и рубеола. 
 
Необходимите средства за изпълнението на 
Програмата са за сметка на утвърдения бю-
джет за съответната година на Министерст-
во на здравеопазването. Финансирането на 
разходите за ваксини ще се извършва рамките 
на осигурения бюджет за доставка на ваксини 
за задължителни и целеви имунизации и реи-
мунизации. 
 
През последното десетилетие епидемични по-
деми на морбили и рубеола се регистрират в 
редица европейски държави. В България, през 
2009-2011 г., след дълъг междуепидемичен пе-
риод (7 години), се разви епидемия от морбили 
- с 24 365 заболели и 24 смъртни случая. В пе-
риода 2011-2013 г. епидемии от морбили бяха 
регистрирани във Франция, Украйна, Грузия и 
Турция. Епидемии от морбили в Европа про-
дължават да се регистрират и сега, като само 
за първите пет месеца на тази година са отче-
тени 8 343 случая, с най-голям брой заболели 
във Франция, Гърция, Италия и Румъния. 
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ДОПЛАТИЛИ СМЕ ОФИЦИАЛНО  
385 МЛН. ЛЕВА В БОЛНИЦИТЕ 

 

Близо 385 млн. лв. са регламентираните доплащания, 
които пациентите са оставили в болниците през из-
миналата година у нас. Те са с близо 100 млн. лв. по-
вече отпреди две години. Това показва ежегодният 
анализ на консултантската компания в сферата на 
здравеопазването "Симбула", изготвен специално за 
Clinica.bg.  
 

Колко са нерегламентираните доплащания, които 
пациентите са оставили в кабинетите на медиците 
никой не може да каже. 
 

Над 2.54 млрд. лв. са били приходите в 328 болници 
в страната през 2017 г. Основната част от тях – 1.998 
млрд. лв., са дошли от НЗОК. Останалите са от джоба 
на пациентите, здравното министерство, общините 
и европейски проекти. Регламентираните доплаща-
ния възлизат на 384.85 млн. лв. и на 15% от всички 
приходи. За сравнение техният размер преди две 
години е бил 300 млн. лв. Както тогава, така и сега 
обаче варира значително процентът на регламенти-
рано доплащане според формата на собственост на 
клиниките. Той достига 25% при частните и 11% - 
при публичните болници (държавни и общински).  
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Д-р Рада Прокопова от УМБАЛ “Св. Анна”: 

 

УВЕЛИЧАВА СЕ УПОТРЕБАТА НА ЕНЕРГИЙНИ НАПИТКИ ПРИ ДЕЦАТА 
 
Все повече зачестява употребата на енергийни напитки при деца, юноши и възрастни. Те дават лъжливо-
то усещане за възможност да се извърши повече работа за по-кратко време“. Това коментира в предаване-
то „Хоризонт до обед“ д-р Рада Прокопова – началник на Кардиологичното отделение в Университетска 
болница „Св. Анна“. Тя е категорична, че трябва да се говори повече за вредата от енергийните напитки: 
 
„Те съдържат изключително голямо количество кофеин. Една енергийна напитка от около 300 мл. съдържа 
кофеин равен на една голяма чаена чаша кафе и повече. Кофеинът е изключително вреден, когато се приема 
в големи количества и често... Кофеинът увеличава адреналина, а той е хормонът на стреса. Адреналинът 
има изключително негативно влияние върху сърдечно-съдовата система с това, че увеличава вероятност-
та от аритмии и към тахикардия при хората, които обективно са здрави, увеличава естествено и кръв-
ното налягане. Той може да доведе и до значителна дехидратация на организма“. 
 
Освен на кофеина, тя наблегна и върху високото съдържание на захар в тези напитки. По думите й това 
води до много последствия за целия организъм, включително до развиване на диабет. Напитките с различ-
ни подсладители пък са още по-вредни, които имат отношение както към развитие на Диабет тип II, 
така и са канцерогенни, категорична бе д-р Прокопова.  
 

 
 

НЗОК ЩЕ ИСКА РАЗБИВКА НА  
МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ, ЗА КОИТО  
ПЛАЩА НА ЧУЖДИ ЗДРАВНИ ФОНДОВЕ 

 
Финансовите документи, подавани от чужди 
здравни фондове към НЗОК, да съдържат не са-
мо името на лицето и сумата за плащане, а и 
подробна разбивка на извършените медицински 
дейности. Това ще поискат представителите 
на Здравната каса на предстоящите си срещи с 
представители на германски и австрийски 
здравни фондове, съобщи Zdrave.net. 
 
„Аз предлагам по време на преговорите да изис-
кваме от тези фондове тогава, когато се касае 
за S1, т.е. не за планово лечение, да ни предста-
вят информация не само за лицето и парите, 
които трябва да платим, а какво е извършено 
на пациента, къде е извършено и от кого е из-
вършено“, казва по време на заседанието на Над-
зорния съвет на НЗОК от 27 септември 2018 г. 
управителят на  Здравната каса д-р Дечо Де-
чев. 
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22 ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЩЕ ПОЛУЧАТ  
ОТ "БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА" 

АПАРАТУРА НА ОБЩА СТОЙНОСТ  
1,79 МЛН. ЛЕВА 

 
Представители на 22 лечебни заведения сключиха 
на 3 октомври 2018 г.  договори за дарение на меди-
цинска апаратура от благотворителната инициатива 
на президента на Република България „Българската 
Коледа“, кампания 2017-2018 година, информира 
Zdrave.net. 
 

С подписването на документите, което се състоя на 
„Дондуков“ 2, започва и процесът на доставка на 
високотехнологичното оборудване за рехабилитаци-
онни центрове, университетски и многопрофилни 
болници в цялата страна. По-късно в Гербовата зала 
президентът Румен Радев и съпругата му Десислава 
Радева се срещнаха с представителите на лечебните 
заведения. 
 

Благодарение на дарителите на кампанията 22-те 
лечебни заведения ще получат съвременна меди-
цинска апаратура на обща стойност 1 790 000 лева. 
Средствата са събрани по време на последното изда-
ние на „Българската Коледа – 2017/2018“, чийто фо-
кус беше в подкрепа на спасения детски живот – 
продължително лечение и рехабилитация.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
МУ - СОФИЯ ВЕЧЕ РАЗПОЛАГА 

С МОДЕРНА ИНТЕРАКТИВНА ЗАЛА ЗА 
ОБУЧЕНИЕ ПО АНАТОМИЯ И ХИСТОЛОГИЯ 

 
В свръхмодерна интерактивна зала ще се обучават 
вече студентите от специалностите, свързани с изу-
чаване на анатомия и хистология на Медицинския 
университет-София, съобщиха от учебното заведе-
ние, информира Zdrave.net. 
 
Апаратурата включва 3D екран и монитори, пред 
всеки студент ще има и микроскоп последно поко-
ление. Инвестицията е за 1 300 000 лева. 
Пускането в експлоатация предизвика невиждан 
интерес от преподаватели и студенти на Катедрата 
по анатомия, хистология и ембриология, които пре-
пълниха до краен предел огромната зала.  
 
Освен интерактивен екран, на който чрез докосване 
може да се разглежда всеки елемент от човешкото 
тяло, има и 29 микроскопа в светло поле, които пре-
подавателят ще може да контролира от своето ра-
ботно място. Така всеки студент може да получи 
ясни и точни обяснения какво се наблюдава.   

  НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ 

                 
                                     БР ОЙ 10          ГОДИНА 9                2018 г.               БАПЗ Г            
 
  БРОЙ 12               ГОДИНА  7                2016  г.               БАПЗ Г           

 

 

 
 

 

СПЕЦИАЛИСТИ ОБСЪДИХА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ПО-БЪРЗА РЕАКЦИЯ 
НА ГРАЖДАНИТЕ ПРИ ЧОВЕК СЪС СЪРДЕЧЕН АРЕСТ 

ДО ИДВАНЕТО НА МЕДИЦИНСКИЯ ЕКИП 
 
Спирането на сърдечната дейност или сърдечен арест в извънболнични условия е едно от най-големите предиз-
викателства в съвременната медицина. По този причина все повече държави включват в националните си здрав-
ни политики и стратегии за обучение на граждани с цел бърза реакция в такива случаи. Това стана ясно на прес-
конференция в столицата днес, организирана от Фондация "Първите три минути", Националната Асоциация на 
работещите в спешната помощ, Асоциацията на студентите медици в България и Българския младежки Червен 
кръст. Поводът бе Международният ден на рестартирането на сърцето, който се отбелязва днес и Международ-
ната седмица , посветена на същия проблем. Тя стартира днес и ще продължи до 23 октомври, информира Red-
media.bg.   
 

Всяка минута без сърдечен масаж и дефибрилация намалява с 10% шансовете за оцеляване на тези пациенти, 
сочат данните, изнесени на срещата с медиите. Независимо от модернизацията на спешната помощ, в цял свят 
спешните екипи пристигат не по-рано от 6-12 минута от постъпване на повикването, което за много от пациенти-
те със сърдечен арест е фатално. 
България изостава значително от добрите практики в ЕС, нужно е обучение на всички нива, подчертаха 
националните  консултанти по кардиология и спешна медицина проф. д-р Иво Петров и проф. д-р Стоян 
Миланов.   
 

Проблемите, които бяха поставени, ще бъдат разисквани в детайли на предстоящото заседания на здравната 
парламентарна комисия.  
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ЗАБОЛЕВАЕМОСТТА ОТ РАК НА ГЪРДАТА  
Е СКОЧИЛА ДВОЙНО 

 
"В последните 30 години заболеваемостта се е увеличила 
двойно. Това е валидно не само за България, а за Европа и 
Северна Америка", каза в интервю за Clinica.bg проф. 
Иван Гаврилов, един от водещите онколози у нас. 
Той уточни, че заболеваемостта от рак на гърдата в 
нашата страна е 98.8 на 100 души население, в Евро-
па 128.8 на 100, а в САЩ е над 140. Според проф. Гав-
рилов една от основните причини е, че се отдалеча-
ваме от природосъобразния начин на живот: "Какво 
имам предвид - жените у нас все по-късно раждат навре-
ме, т.е нарушават принципа раждане до 26 години. Раж-
дат малко и кърмят малко. Злоупотребяват с контра-
цептиви и с аборти. Нарушават принципа за ранна про-
филактика." 
 

Специалистът уточни, че онкологичните заболява-
ния са над 200 вида, от които 50  вида са животоопас-
ни и имат едно сходно свойство - в началните ста-
дии на тяхното развитие болните нямат оплаквания. 
А по-късно, когато се появят оплаквания, вече се го-
вори за развитие на процеса и лоша прогноза. 
Проф. Гаврилов изтъкна, че при първи и втори ста-
дии на рак на гърдата болестта е лечима в 90% от 
случаите.  
 

 
НОВИ 161 ХИВ-СЕРОЗОПИТИВНИ У НАС 

 
Общо 1430 души с ХИВ се проследяват в секторите 
за лечение на пациентите  с ХИВ/СПИН, а 1334 
(93%) от тях получават съвременна антиретровирус-
на терапия. Данните са на Министерство на здравео-
пазването към юли 2018 г. и бяха цитирани на кон-
ференция на тема „Да говорим открито за ХИВ“, 
информира Puls.bg. 
 
От началото на тази година са открити нови 161 
ХИВ-серопозитивни. Запазва се тенденцията от 
последните години броят на новорегистрираните 
мъже да е многократно по-голям от инфектираните 
жени. Това е една от основните причини 
неправителственият и публичният сектор да 
работят съвместно за разкриването на нови, 
потвърдени от Националната референтна 
лаборатория по ХИВ и СПИН случаи. Тя е 
единствената в България, в която се доказва дали 
даден пациент е ХИВ-позитивен, или не. 
 
 

 
МБАЛ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" СТАРТИРА 

БЕЗПЛАТНИ ПРЕГЛЕДИ  
ЗА ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ХИПОФИЗАТА 

 

Безплатни прегледи за заболявания на хипофизата 
ще се провеждат в УМБАЛ "Св. Иван Рилски", ин-
формира Clinica.bg. Скринингът е част от инициа-
тивата „Месец на хипофизната жлеза" по повод Све-
товния ден за борба със затлъстяването. 
 

От 11 октомври до 13 ноември 2018 г. всеки вторник 
и четвъртък от 14.00 до 16.00 часа лекари от Клини-
ката по неврохирургия ще консултират желаещите. 
Прегледите ще се провеждат в кабинет 18, ет. 1. Хо-
ра, които имат симптоми на заболяване на хипофиз-
ната жлеза или такива, които са били диагностици-
рани и искат да получат второ мнение могат да нап-
равят това без направление, но с предварително за-
писване на тел. 02/952 37 25 или на място в кабине-
та. 
 

Затлъстяването е втората причина за смъртност в 
световен план след тютюнопушенето. Освен непра-
вилно хранене и недостатъчното движение, причи-
на за него могат да бъдат и някои заболявания като 
аденомите на хипофизната жлеза, които са доброка-
чествени образувания. 
 

  НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ 

                 
                                     БР ОЙ 10          ГОДИНА 9                2018 г.               БАПЗ Г            
 
  БРОЙ 12               ГОДИНА  7                2016  г.               БАПЗ Г           

 

 

 
 

 
10 БОЛНИЦИ ПРОВЕДОХА КАМПАНИЯ  

ЗА БОРБА С РАКА НА ГЪРДАТА 
 

По повод Световния ден за борба с рака на гър-
дата за шеста поредна година у нас се проведе 
информационна и профилактична кампания, 
посветена на битката с тежкото заболяване. 
Инициативата обедини 10 лечебни заведения в 
страната, в които през целия месец октомври се 
проведоха безплатни мамологични прегледи по 
предварително изготвен график. Болниците, 
които се включиха в кампанията са: Първа САГ-
БАЛ „Света София“, Първа МБАЛ – София, Пе-
та МБАЛ – София, Университетска специализи-
рана болница за активно лечение по онкология 
-София, ВМА–София, УМБАЛ „Алексан-
дровска“, УМБАЛ „Света Анна“ – София, УМ-
БАЛ „Свети Георги“ – Пловдив, УМБАЛ „Света 
Марина“ – Варна и УМБАЛ „Проф. д-р Стоян 
Киркович“ – Стара Загора.  
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БЪЛГАРИЯ Е НА ОПАШКАТА  
ПО ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ЖИВОТА  

В ЕС И НА БАЛКАНИТЕ 
 
Със средна продължителност на живота от 74,9 годи-
ни България е с най-нисък показател в ЕС и сред съ-
седните балкански страни. В Гърция той е 81,5 годи-
ни, в Румъния – 75,3 години, в Сърбия - 75,7 години, в 
Турция - 78,1 години, в Албания - 78,5 години.  
Три български региона са с най-ниска продължител-
ност на живота в ЕС, показват данни от анализ на 
Евростат за различията в средната продължителност 
на живота по региони в ЕС през 2016 г., цитирани от 
БТА, информира Zdrave.net. 

 

Своеобразни „рекордьори“ по най-ниска продължи-
телност на живота в ЕС са българските региони Севе-
розападен (73,3 години), Югозападен (74,4 години) и 
Северен Централен (74,4 години), показва европейс-
ката статистика. Според анализа средната продължи-
телност на живота в ЕС е била 81 години.  
Според анализа на Евростат регионите в ЕС с най-
висока продължителност на живота са позиционира-
ни главно в Испания и Италия, докато по-голямата 
част от регионите с относително ниска продължител-
ност на живота са предимно в източните региони на 
ЕС.  

 

Най-високо равнище на продължителност на живота 
в ЕС е регистрирано в испанския столичен регион 
Комунидад де Мадрид (85,2 г.), следван от още два 
испански региона – Ла Риоха и Кастилия Леон (по 
84,3 г.). Със същите показатели в челната петица е 
италианският регион Тренто, а на пето място е френ-
ският столичен регион Ил дьо Франс (84,2 години). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
17% ОТ РАБОТНИЦИТЕ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ  

БОРАВЯТ С ОПАСНИ ХИМИЧНИ ПРОДУКТИ 
 
17% от работниците в ЕС боравят с опасни химични 
продукти или са изложени на контакт през поне 25% 
от работното време. Това каза заместник-министърът 
на труда и социалната политика Лазар Лазаров, кой-
то участва във форум за здравословните работни мес-
та и опасните вещества, организиран в рамките на 
Европейската седмица по безопасност и здраве при 
работа. Целта на инициативата е повишаване на ин-
формираността на работещите при работа с опасни 
вещества, информира Clinica.bg 
 

Химични или биологични агенти присъстват в 38% 
от предприятията в ЕС. Сектори с над 50% разпрост-
ранение на опасни вещества са селското стопанство, 
материалното производство и строителството. Всяка 
година 53% от смъртните случаи, свързани с профе-
сията, се дължат на ракови заболявания.  
 

На 17 декември 2017 г. бе утвърдена Директива за 
изменение и допълнение на Директивата за 
канцерогенните и мутагенните, с която бяха 
преразгледани или въведени гранични стойности на 
експозиция за 13 химични агента. В ход е обсъждане-
то на втория и третия пакет от изменения на Дирек-
тивата за канцерогенните и мутагенните, с приема-
нето на които общо 25 канцерогенна и мутагенна ще 
бъдат нормирани по отношение на допустимите 
концентрации във въздуха на работната среда и дру-
ги възможни пътища на проникване и вредно въз-
действие върху организма. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

   НОВИНИ ОТ ЕС 

 

 

 
 
 

ПЕЧАЛНО НАШУМЯЛ ПРОЦЕС СРЕЩУ МЕДИЦИНСКА СЕСТРА В ГЕРМАНИЯ 
 

Процесът срещу Нилс Хьогел, обвинен в убийството на 100 пациенти, ще започне с минута мъл-
чание в Олденбург, Северна Германия, информира Zdrave.net като се позовава на ВВС. 
 
Нилс Хьогел е работил като медицинска сестра. През 2015 г. той е осъден на доживотен затвор 
за убийството на 36 пациенти в Олденбург. Разследването установило, че той е виновен за 
смъртта на още 64 в Делменхорт. Всички пациенти са починали между 1999 и 2005 г. Ако бъде 
признат за виновен за всички смъртни случаи, той ще се превърне в най-страшния сериен уби-
ец в Германия след Втората световна война. 
 
Според следователите 41-годишният Нилс Хьогел е слагал фатални дози лекарства на пациен-
тите, за които се е грижел, в две болници в Северна Германия. Смята се, че мотивите му са били 
да впечатли колегите си, като се опита да съживи пациентите, които самият той е убил. 
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ОПЕРИРАХА ВЪТРЕУТРОБНО  
ДВЕ БЕБЕТА СЪС СПИНА БИФИДА 

 
Две бебета бяха оперирани седмици преди да бъдат 
родени във Великобритания. Операциите, които се 
извършват за първи път в Обединеното кралство, са 
реализирани от екип от 30 лекари в Лондон, инфор-
мира Zdrave.net като се позова на ВВС. 
 

Бебетата щели да се родят със Спина бифида (Spina 
bifida – от латински, „раздвоен гръбначен стълб“). 
Това е вроден дефект, който се състои в непълното 
изграждане на гръбнака по време на бременност и 
бебето се ражда с прекъснат гръбначен стълб. Обик-
новено това състояние се лекува след раждането, но 
възможността за възстановяване е малка и често води 
до преждевременна смърт. 
 

Операциите са били извършени за 90 минути. По 
време на интервенцията медиците направили малък 
отвор в утробата на всяка майка, като внимателно 
съединили гръбначните стълбове на бебетата. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ДВА СЛУЧАЯ НА МАЙМУНСКА ВАРИОЛА  

В ЕВРОПА 
 
Два случая на маймунска вариола са регистрирани в 
Европа през 2018 година. Те са засечени през септем-
ври във Великобритания, където заразата е била не-
позната досега. Случаите са вносни, информира 
Clinica.bg. 
 
Епидемия от маймунска вариола има от септември 
миналата година до сега в Нигерия. Вероятните за-
болели са 228, потвърдените – 90, а смъртните слу-
чаи - 6, съобщиха от Националния център за зараз-
ни и паразитни заболявания.  
 
Monkeypox е вирусно заболяване. Както подсказва 
самото наименование, заразата за първи път е регис-
трирана при маймуните. Тя може да се предава от 
животни на хора. Симптомите са повишена темпе-
ратура, главоболие, гадене, повръщане, замайване. 
По-късно се появява и обрив, който се превръща в 
пъпки, наподобяващи тези на вариолата. 

   

   НОВИНИ ОТ ЕС 

 

 

 
 
 

ТРАНСПЛАНТАЦИИТЕ В ЕС СЕ УВЕЛИЧИХА 
 

Трансплантациите на органи в Европесйкия съюз са се увеличили със 700 за една година. Това по-
казва анализът на Еврокомисията за 2017 г, информира Clinica.bg. 
 

Трупните донори остават най-честите източници на органи за животоспасяващите операции. През 
миналата година на територията на ЕС е имало 11346 донори. Благодарение на това са извършени 
34 024 трансплантации. Въпреки, че броят им изглежда значителен, на практика той е 
незначителен на фона на над 500 млн. души население в 28-те държави членки. Най-голяма част от 
животоспасяващите операции са били бъбречните – 21 102, след това се нареждат чернодробните – 
7984, сърдечните – 2169, белодробните – 2013, на панкреас – 719. 
 

Все още остава драстична разликата и в броя на донорите и трансплантациите между различните 
държави членки. Най-висока е степента на донорството в Испания – 47 донори на един милион 
души. След това се нарежда Португалия – 34.1 на един млн. души, Хърватска – 33.3 на един млн. 
души, Белгия – 30.5 на един млн. души. България за съжаление е на опашката с 6.1 на един млн. 
население. 
 

Броят на трансплантациите отново е най-висок в Испания – 111 на един млн. души, Белгия – 92.1 
на един млн. души, Франция – 90.2 на един млн. душ. Сред другите държави с висок процент на 
трансплантации са Португалия, Австрия, Чехия и Скандинавските страни. България е сред държа-
вите с ниска степен на трансплантации – едва 8.2 на един милион население. 
За да стимулира развитието на донорството в страните, Европейската комисия поддържа две прог-
рами. Едната е за обучение на координаторите и останалите специалисти, заети в този процес, а 
другата - за изграждане на регистри. 
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СЗО ПРИЗОВА ЗДРАВИТЕ ЖЕНИ  
ДА РАЖДАТ ПО ЕСТЕСТВЕН ПЪТ,  

А НЕ ЧРЕЗ СЕКЦИО 
 

 
Бебетата, родени чрез цезарово сечение драстично 
са се увеличили в световен мащаб. Според здравните 
експерти от СЗО тази тенденция е тревожна. И въп-
реки, че секциото е животоспасяваща операция в 
определени случаи, три доклада публикувани в 
Лансет казват, че интервенцията опасно е зачестила 
в държавите със средни и високи доходи, информи-
ра Zdrave.net, позовавайки се на Science alert.Затова 
от СЗО призовават за секцио само при медицински 
показатели.  
 
Анализите показват, че процентът на секциото поч-
ти се е удвоил от началото на века-от 12% през 2000г. 
до 21% през 2015 г. В България делът е още по-висок  
- 35%. Ако  не се вземат мерки, тази тенденция, коя-
то излага на риск майки и деца, ще продължи. 
„Бременността и ражданията са обикновени процеси, 
които протичат безопасно в повечето случаи", комен-
тира един от водещите автори на докладите Мар-
лейн Темърман, гинеколог и професор в Универси-
тета Ага Кан, Кения и Университета в Гент, Белгия. 
Секциото е от решаващо значение, когато се появят 
усложнения по време на раждането като кървене, 
фетален дистрес и ненормално позициониране на 
плода.  Възстановяването, обаче е много по-сложно и 
то може да увеличи риска от смърт от 60 до 700%. 
Освен това, жената е изложена и на по-голям риск от 
усложнения като извънматочна бременност, кръво-
загуба и др. 
 
Смята се, че между 10 и 15 % от всички раждания 
изискват секцио по медицински показатели. 
 

 

 
Ескпертите на СЗО алармират: 

 

ПОЛОВИНАТА ОТ ВСИЧКИ ПСИХИЧНИ  
ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗАПОЧВАТ В ДЕТСКА ВЪЗРАСТ 

 
 

Половината от всички психични заболявания започ-
ват от 14-годишна възраст, но в повечето случаи ос-
тават незабелязани и нелекувани. За това алармират 
експертите на Световната здравна организация в 
обширен материал, публикуван на електронната 
страница на организацията по повод Световния ден 
на психичното здраве, информира Redmedia.bg. По 
традиция той се отбелязва всяка година на 10 октом-
ври. Мотото на деня тази година е: "Младите хора и 
психичното здраве в един променящ се свят".  
  
Депресивните разстройства са третата водеща при-
чина за заболеваемост в юношеска възраст, 
а самоубийството е втората най-разпространена 
причина за смърт при подрастващите и младите 
хора на възраст  между 15 и 29 години.  
  
Експертите подчертават, че употребата на алкохол и 
наркотици сред юношите е важен фактор 
за рискови поведения като опасен секс или опасно 
шофиране. Хранителните нарушения също предиз-
викват сериозна загриженост, допълват те.  
  
Специалистите по психично здраве напомнят, че 
юношеството и ранната зряла възраст са период от 
живота, когато младият човек е подложен на стрес 
от многото промени: смяна на училища, напускане 
на дома, записване в университет, завършване на 
образование, постъпване на работа. 
  
"За много млади хора това са вълнуващи моменти. Но 
те могат да бъдат и периоди на стрес и опасения. В ня-
кои случаи, ако не бъдат разпознати и управлявани, тези 
чувства могат да доведат до психични заболявания. Раз-
ширяването на използването на онлайн технологии, кое-
то извън всякакво съмнение, носи много предимства, мо-
же да доведе и до допълнително напрежение, тъй като 
връзката с виртуалните мрежи по всяко време на деня и 
нощта нараства", обясняват специалистите и допъл-
ват, че тези обстоятелства не трябва да бъдат пре-
небрегвани и подценявани.  
  
Експертите призовават държавите и обществата да 
обръщат внимание на факта, че много младежи 
днес живеят в райони, засегнати от извънредни ху-
манитарни ситуации, като конфликти, природни 
бедствия и епидемии. 
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МОБИЛНИТЕ УСТРОЙСТВА ВРЕДЯТ НА ГРЪБНАКА 
      

 
 

Мобилните устройства - смартфони, таблети, лаптопи - са се превърнали в неизменна част от 
живота. Те са навсякъде с нас - у дома, в офиса, докато спортуваме, докато пътуваме. Правят 
света по-достъпен, но същевременно, дори без да усещаме, сериозно застрашават здравослов-
ното ни състояние. В последните години медиците са разтревожени сериозно, защото броят 
на прекалено младите пациенти с болки в горната част на гърба и шията се увеличава лави-
нообразно, информира компания "Животът днес" в Credoweb.bg. 
  
Хирурзи-ортопеди от Медицинския център Cedars-Sinai Medical Center в Лос Анджелис са 
изучили стотици рентгенови снимки и са открили, че причина за нетипичното изкривяване 
на шията, което води до по-сериозни проблеми, е именно злоупотребата с електронните уст-
ройства.  Използвайки мобилни устройства, хората прекарват прекалено много време с нак-
лонена глава и изкривена стойка, което от своя страна увеличава силно натоварването върху 
гръбначния стълб. За да покажат мащаба на опасността, авторите на изследването дават 
следния пример: когато човек стои изправен главата му тежи 4-5 килограма, а при наклон от 
60 градуса (типично положение на тялото при ползване на смартфон) натискът върху гръбна-
ка достига 27 килограма. 
 
Според експертите проблемът се усложнява от факта, че при децата гръбначният стълб не е 
формиран окончателно, той продължава да расте и заради електронните устройства се про-
меня в лоша посока.  
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Пластмасата е синтетичен нефтен продукт, 
който се получава чрез полимеризация или 
поликондензация. Подобно на полимерите в 
човешкото тяло (белтъчини, нуклеинови кисе-
лини и пр. ) пластмасите също са полимери, но 
добити по изкуствен начин. Повечето от съв-
ременните пластмаси съдържат и добавени 
съставки - пълнители, пластификатори, омек-
чители, противостарители, катализатори за 
стареене, оцветители и др.  
 
Доказано е, че повечето синтетични материа-
ли могат да предизвикат алергия, директна 
токсичност, хормонален дисбаланс,  безплодие.  
 
За хранителната промишленост се правят 
специални пластмаси, които трябва да отгова-
рят на определени изисквания за безвредност. 
Въпреки това не се препоръчва използването на 
пластмасови прибори за еднократна употреба 
повече от един път.  Дори неизползвани такива 
прибори трябва да се изхвърлят след една годи-
на, защото пластмасата старее. Специалисти 
препоръчват да не държим храна в хладилника в 
пластмасови кутии, а в съдове, доказали своята 
безвредност - например съдове от стъкло.   

 
 
 

     ОПАСНОСНИ ЛИ СА МОДЕРНИТЕ МАТЕРИАЛИ? 

 
 

ЯДЕМ ЛИ ПЛАСТМАСА? 
 

"Пластмаса има в солта, водата и дори във въздуха, който диша-
ме, а феноменът е сравнително нов и липсват сериозни статис-
тически наблюдения, как се отразява на здравето на хората". 
Това коментира по Нова телевизия диетологът д-р Ипокра-
тис Пападимитракос. 
 
Скорошно изследване откри, че в трапезната сол в Индоне-
зия има 13 629 частици микропластмаса на килограм. В Бъл-
гария в морската сол съдържанието е само 12 частици на 
килограм. 
 
„Има изследвания на немски пивовари от 2014 година, според кои-
то почти във всички бири наличието на микропластмаси”, посо-
чи Пападимитракос. 
 
Той поясни, че микропластмасата запушва хрилете на риби-
те и те се задушават. Наличие на пластмаси в хранителната 
система са забелязани при китовете, делфините и други мор-
ски обитатели. "Природата не създава боклуци, това го правим 
ние, хората, и трябва да алармираме, че нещо трябва да се напра-
ви", заяви Пападимитракос. 

 
 

ПИЕМ ЛИ ПЛАСТМАСА? 
 

Учени от държавния университет в Ню Йорк са изследвали 
водата в над 250 пластмасови бутилки от различни произво-
дители. В 93% от пробите са открити миниатюрни пластма-
сови частици от пропилен и найлон например. Количество-
то на тези частици е средно по 10 на литър бутилирана вода, 
а размерът на всяка една от тях е по 0,1 милиметър - прибли-
зително колкото е дебелината на човешкия косъм.  
 

Как въздейства микропластмасата на човешкия организъм 
тепърва ще се изследва. Ясно е едно - потреблението на ми-
нерална вода с всяка изминала година расте. През 2017 г. са 
консумирани повече от 390 мрлд. литра, което е с над 100 
млрд. повече, отколкото преди 5 години. 
 

От Световната здравна асоциация заявиха, че предстоят по-
сериозни проучвания за влиянието на микропластмасата 
върху здравето на човека.  
 

"Като влязат пластмасови микрочастици в тялото ни се получа-
ва химическа реакция, вследствие на която се унищожават полез-
ни микроби в дебелото черво и отслабват нашите защитни си-
ли", коментира по Нова телевизия токсикологът д-р Никола 
Александров.  

 
 

МЕРКИТЕ 
 

25-30 милиона тона пластмасови отпадъци годишно произвеждат 
европейците като само 30% от тях се събират за рециклиране. Оста-
налите пластмасови боклуци отиват в океана и различни сметища. 
Разграждането на пластмасата е много бавно, изтъкват експерти. За 
да се разгради една пластмасова чаша за кафе са необходими 500 
години.  
Европейската комисия планира да спре употребата в ЕС на пластма-
сови прибори, чаши и други продукти за еднократна употреба до 
2030 г. Това се налага след като Китай обяви, че прекратява вноса на 
отпадъчна пластмаса за рециклиране. "80% от отпадъците, които 
плуват във водните басейни идват от сушата - резултат от това, че 
хората не си изхвърлят отпадъците на определените за това места и 
от лошото управление на системите за разделно събиране на 
отпадъците", коментира през Нова телевизия Цветанка Тодорова от 
Асоциация "Полимери". Деница Петрова посочи, че съществуват 
нови материали, които могат да заместят пластмасата. Вместо 
пластмаса могат да се използват стъкло и метал.   

Големите хотели в Европа започнаха да взимат от своите клиенти 
такса "пластмасова чашка" в разчер на 2.85 евро. За да им бъдат 
върнати парите потребителите трябва да върнат празната чаша на 
бара.  
От 2019 г. Франция ще въведе бонус маус системата при пластмасата - 
напитките в пластмасови чаши ще струват с 10% по-скъпо, отколкото 
в чаша за многократна употреба.  



110  

ЗДРАВНИ ГРИЖИ, брой 10/2018 

 

  СВЕТЪТ Е ОЦЕЛЯЛ, ЗАЩОТО СЕ Е СМЯЛ 

                 
                                     БР ОЙ 10          ГОДИНА 9                2018 г.               БАПЗ Г            
 
  БРОЙ 12               ГОДИНА  7                2016  г.               БАПЗ Г           

 

 

 

 
Съпруга била в леглото с любов-
ника си, когато чула, че мъжът и 
завърта ключа в ключалката. 
– Остани тук! – казала тя. Той е 
прекалено пиян и изобщо няма да те 
забележи. 
И естествено, съпругът се метнал 
в леглото, без да забележи любов-
ника. След няколко минути обаче 
през алкохолната мъгла видял, че 
изпод одеялото стърчат шест кра-
ка. 
Той се обърнал към жена си: 
– Ей, в това легло има шест крака. 
А трябва да са четири. Какво ста-
ва? 
– Глупости! – заявила съпругата. 
Толкова си пиян, че не можеш да бро-
иш. Стани от леглото и пак опи-
тай. От там ще виждаш по-добре. 
Мъжът и станал от леглото и за-
почнал да брои. 
– Едно, две, три, четири. Знаеш 
ли, права си. 
 
 
                  *  *  * 
 

 
Габровец и търновец чупели оре-
хи и си говорели. 
Tъpнoвeцът попитал: 
– Вие, габровците, нали сте голяма 
работа, ĸaĸвo правите с черупките 
от орехите? 
Гaбpoвeцът го изгледал и ĸaзaл: 
– Πpoдaвaмe ги на търновци да си 
варят чорба от тях. 
 
 
                *  *  * 
 

 
 
Между приятелки: 
- Вчера моят благоверен купи воден 
матрак. 
- Страхотно! Сигурно е възбуждащо 
да правите любов върху вода? 
- С неговата активност по-скоро ще 
е круиз по мъртво море! 
 
                      *  *  * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мъж и жена гледат любовен 
филм… Тя: 
- Виждаш ли главният герой как я 
обича? 
- А ти знаеш ли колко много му пла-
щат на него за това! 
 
                
                    *  *  * 
 
Професор дълго и мъчително из-
питва студент, за да му пише 
тройка. Накрая вече уморен казва: 
– Добре, кажете нещо, което си чели 
от лекциите. 
Студентът мълчи. 
– Добре, добре... тогава поне кажете 
кой Ви представяше лекциите? 
Студентът отново мълчи. 
– Ще ти дам насочващ въпрос: ти 
или аз? 
 
                    *  *  * 

 
 
- Ало, Жоро? 
- Да. 
- Бременна съм! 
- Вашето обаждане е важно за нас, 
моля изчакайте... 
 
 
                    *  *  * 
 
Блондинка спира на бензиностан-
ция и казва на служителя на ко-
лонката: 
- Бензин за 50 лева. 
- Но госпожо, колата ви не е ли ди-
зел? 
- Ааа, не, Опел е! 
 
 
                       *  *  * 
 
Попитали един пожарникар, как-
во се гаси по-трудно, пожар или 
любовен пламък. Той отговорил: 
- Кредит се гаси най-трудно! 
 
                      
                      *  *  * 
 
 
Забелязах, че скараме ли се и се 
превръщаш в историчка! 
- Казва се "истеричка"... 
- Не! Натякваш ми всичко по годи-
ни, по дати, по часове... 
 
 
                     *  *  * 
 
Между приятелки: 
– Муцка, какво работи твоят годе-
ник? 
– Рентгенолог. 
– М-м-м, значи е успял да намери 
някаква вътрешна красота в тебе… 
 
             
                       *  *  * 
 
Мнозина мъже си мечтаят жените 
им да са като филмови звезди от... 
нямото кино. 
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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 

Каталожният номер на списание 
"Здравни грижи" е 1332. 

 
 

Годишният  абонамент е 18.00 лв. 
и носи 15 кредитни точки. 

 
 

Внимание: 
Съхранявайте документа,  

удостоверяващ Вашия личен  
абонамент и представете негово 
копие в съответната Регионална 

колегия на БАПЗГ, за да бъдат  
регистрирани кредитните точки 

в Националния 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 Асоциацията  
или на тел. 02 915 69 11. 


