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   БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ  
                      НА 
   ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ  
                      ПО  
          ЗДРАВНИ ГРИЖИ 
                                        

 
    ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН  

   

ТЕМА НА БРОЯ 
МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ ОТ УМБАЛСМ “ПИРОГОВ”                 

УЧАСТВАТ В СЕМИНАРИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ  
НА КОМУНИКАЦИЯТА С ПАЦИЕНТИТЕ  

И ТЕХНИТЕ БЛИЗКИ 

 

  АКТУАЛНО 
  Милка Василева,  

  Председател на УС на БАПЗГ: 
 ПРЕЗ ЦЯЛАТА ГОДИНА БЯХМЕ АКТИВНИ  

И ПРЕСЛЕДВАХМЕ ЦЕЛИТЕ СИ, КОИТО  
 ЩЕ ОТСТОЯВАМЕ И ПРЕЗ СЛЕДВАЩАТА ГОДИНА 

 

 ИНТЕРВЮ 
 Цветелина Евтимова,  

 Главна сестра на УМБАЛСМ “Пирогов”: 
 АКО ВСИЧКИ РАБОТЯТ ПРОФЕСИОНАЛНО И ЕКИПНО 

КАТО ПИРОГОВЦИ, 
 НЕЩАТА В БЪЛГАРИЯ ЩЕ СЕ ОПРАВЯТ 

 

  

ЧЕСТИТА КОЛЕДА! 
 
 
 
 
 
 

ЗДРАВА  И  
 

БЛАГОДАТНА  
 

2019  ГОДИНА! 
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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.) 
Каталожен 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.  



6  

ЗДРАВНИ ГРИЖИ, брой 12/2018 

 

   

   ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ 

 

 

 
    



7  

ЗДРАВНИ ГРИЖИ, брой 12/2018 

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

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Здравейте скъпи приятели, 
 
В навечерието сме на светли празници, които ни на-
веждат на равносметка и размисъл. През цялата годи-
на се стремихме да бъдем активни в преследване на 
целите си и да Ви информираме. Благодаря Ви за 
всеотдайността, с която ни подкрепяхте и която ни 
даваше сили да продължим дейността си. Въпреки 
тежкия недостиг на професионалисти по здравни 
грижи, всички Вие, с огромна отговорност и себеот-
даване, не позволихте да се срине здравната ни систе-
ма.  
 
Какво постигнахме? 
 
След редица ползотворни срещи с екипа на Минис-
терството на здравеопазването заедно разработвахме 
стандарти и участвахме в работни групи на всички 
нива, където се взимат решения за нашите професии. 
Министър Ананиев още в началото на годината из- 

 
пълни едно от нашите искания - да има в Министер-
ство на здравеопазването национален експерт по 
здравни грижи, който да го съветва при взимане на 
решения, свързани със здравните грижи. Организи-
рахме национални форуми и национален протестен 
митинг, на които заявихме нашите искания и ги 
внесохме в отговорните институции. В колаборация 
със синдикатите посочихме параметрите, които 
трябва да се подобрят в Колективния трудов дого-
вор - 2018.  Подкрепихме инициативата на КТ 
"Подкрепа" за достойни условия и заплащане на 
нощния труд. Реагирахме с острота и непримири-
мост, когато някой си позволяваше да упражнява 
агресия срещу медици, изпълняващи своя човешки 
и професионален дълг. Проведохме две национални 
инициативи - Национален конкурс за есе "Предиз-
викателството да работя в България" и Национално 
допитване "Кои проблеми трябва да реши здравната 
реформа?" в рамките на Глобалната инициатива 
"Nursing now" ("Здравните грижи сега") на 
Световната здравна организация и Международния 
съвет на сестрите, чиято основна цел е да се повиши 
имиджа и статуса на професионалистите по здравни 
грижи.    
 
Международните организации, в които членува 
БАПЗГ, ни приветстват за усилията, които полагаме, 
за да достигнем постиженията на колегите си от 
напредналите страни, особено по отношение на са-
мостоятелни звена за здравни грижи в извънболнич-
ната помощ и развитие на изследователската дей-
ност, за да гарантираме качествени здравни грижи, 
базирани на научни доказателства. Във всеки брой 
на списание "Здравни грижи" публикуваме изслед-
вания, анкетни проучвания, обзори, добри практи-
ки, статии в областта на медицинското право, които 
безспорно са от голяма полза за подобряване на зна-
нията и ежедневните дейности на нашите членове. 
Организирахме голям брой курсове за продължава-
що обучение в партньорство с нашите регионални 
колегии, университетите и университетските болни-
ци. Привлякохме още колеги да се възползват от въз- 
 

 

Милка Василева, 
Председател на УС на БАПЗГ: 

 

ПРЕЗ ЦЯЛАТА 2018 БЯХМЕ АКТИВНИ 
И ПРЕСЛЕДВАХМЕ ЦЕЛИТЕ СИ, 

КОИТО ЩЕ ОТСТОЯВАМЕ И ПРЕЗ НОВАТА ГОДИНА 

  АКТУАЛНО 

                                                      
                            БРОЙ 12         ГОДИНА 9                2018 г.                БАПЗ Г            
                                     БР ОЙ 12           ГОДИНА 9                2018 г.                БАПЗ Г           
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можностите, които предлага БАПЗГ за дистанционно 
обучение. И не на последно място подпомогнахме 
много колеги със здравословни проблеми, които 
имат нужда от подкрепа.     
 
Пациентските организации, с които си сътрудничим, 
ни благодарят за високия професионализъм.  
 
Получихме подкрепата на цялото общество, когато 
на 12-ти май проведохме нашия протестен митинг, за 
да заявим проблемите си и да настояваме за тяхното 
решение.  
 
Все повече работодатели демонстрират разбиране 
към важността на продължаващото професионално 
обучение и се стараят да го подкрепят и финансово.   
 
Какво очакваме от Новата 2019 година? 
 
Ще продължим да отстояваме взимане на най-
добрите решения на нашите искания.  
 
Надяваме се КТД - 2018 да бъде подписан във всяко 
лечебно заведение, очакваме реални промени в посо-
ка по-добро заплащане и по-добри условия на труд! 
 
Ще отстояваме нужното уважение от обществото и 
нулева търпимост към проявите на насилие на работ-
ното място! 
 
Ще положим още повече усилия за повишаване на 
мотивацията на специалистите по здравни грижи и 
за получаване на подкрепа от държавата, работодате-
лите и общините за по-добри условия за кариерно 
израстване! 
 
Очакваме колегите да имат по-високо самочувствие и 
професионална удовлетвореност! 
 
Вярваме, че с подобряване на условията на труд и 
заплащане и постигането на по-висок обществен 
престиж повече млади хора ще се посветят на здрав-
ните грижи.  
 
Скъпи приятели, 
 
На всички Вас, на семействата и близките Ви пожела-
вам преди всичко здраве! Бъдете благословени с доб-
ри дела и много обич! 
 
Весела Коледа! Честита Нова година! 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

  АКТУАЛНО 
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 ПРАЗНИЧНИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

Президент на Република България  
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 ПРАЗНИЧНИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

СВЕТОВЕН СЪВЕТ НА МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ (ICN) 
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 ПРАЗНИЧНИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

 

 

 
 

 
 

 
Европейски форум на националните сестрински  

и акушерски асоциации и СЗО (EFNNMA) 

 

 
 

Испански генерален съвет на медицинските сестри 
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 ПРАЗНИЧНИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

Японска асоциация на медицинските сестри 
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 ПРАЗНИЧНИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

Български лекарски съюз  
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 ПРАЗНИЧНИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

 

 

 
 

 
 

 
 

Федерация на синдикатите в здравеопазването към КНСБ  

 

 
 

Български Червен кръст  
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 ПРАЗНИЧНИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

 

 

 
 

 
 

 
 

Медицински университет - София 
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 ПРАЗНИЧНИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

ФОЗ на Медицински университет - Пловдив 
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 ПРАЗНИЧНИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

 

 

 
 

 
 

 
 

Филиал Велико Търново на  Медицински университет - Варна 

 

 
 

Медицински колеж към Медицински университет - Пловдив 
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 ПРАЗНИЧНИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

 

 

 
 

 
 

 
 

Филиал Шумен на Медицински университет - Варна 

 

 
Медицински колеж към Тракийски университет - Стара Загора 
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МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ ОТ УМБАЛСМ "ПИРОГОВ"    
УЧАСТВАТ В СЕМИНАРИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА  

КОМУНИКАЦИЯТА С ПАЦИЕНТИТЕ И ТЕХНИТЕ БЛИЗКИ 

 
 
 

Семинари на тема "Комуникацията с пациента. Разум и чувства" се провеждат в УМБАЛСМ "Пирогов". В 
обученията са включени 130 души - медицински сестри от спешните приемни отделения за възрастни и 
деца, както и администратори от регистратурата. Курсистите са разделени в 10 групи, за да могат всич-
ки професионалисти по здравни грижи и администратори да се включат в обучението и да се постигне по-
висока ефективност.  
 
"Целта на обучението е да се подобрят взаимоотношенията на медиците и административния персонал с 
пациентите и техните близки в спешния болничен комплекс", обясни за електронния бюлетин на БАПЗГ 
лекторът на курса д-р Антония Григорова. Тя уточни, че нейните задачи са насочени към повишаване на 
чувствителността на медицинските професионалисти към спецификите на съвременния пациенти с при-
лагане на инструменти за самооценка на уменията за справяне в конфликтни ситуации в лечебното заведе-
ние и представяне на стратегии за подобряване на комуникацията с пациента като предпоставка за намаля-
ване на професионалния стрес, насилието и агресията на работното място.  
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гаряне, т.нар. Бърнаут синдром.  
 

  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Десетина медицински сестри и няколко админист-
ратори взеха участие в семинар за подобряване на 
комуникацията с пациентите и техните близки, кой-
то се проведе на 12 декември 2018 г. в Рапортната 
зала на Клиниката по урология в УМБАЛСМ 
"Пирогов".  Д-р Антония Григорова запозна участ-
ниците в обучението с профила на съвременните 
пациенти и как може да се подобри комуникацията 
с тях. "При общуването с пациента е важно не само ко-
личеството и съдържанието на предоставената инфор-
мация, но и начинът по който тя се представя - вложе-
ните емоции и чувства или т.нар. невербална и паравер-
бална комуникация", обясни д-р Григорова, която е 
експерт по управление на конфликти в медицинска-
та практика. Тя подчерта, че са нужни и социални 
умения и етично отношение към пациента, т.е. пъл-
ноценен холистичен подход. Специалистите трябва 
да се съобразяват и с индивидуалните характеристи-
ки на пациента (пол, възраст, мироглед, личен опит, 
темперамент, образователен ценз и т.н.)  
Огромна е отговорността и при обмена на информа-
ция между специалистите. Източникът на съобще-
ние (лекар, старша сестра, редова сестра) трябва да 
се придържа максимално точно към фактите, за да 
не се получи изкривяване. Приемащият инфор-
мацията също трябва да е максимално съсредоточен, 
за да възприеме и обработи изложените факти по 
най-добрия начин. С ролева игра "По следите на 
съобщението" участниците се убедиха колко лесно 
може да се изкриви информацията, тя да загуби своите  
най-важни послания, да се стигне до крещяща 
разлика в индивидуалната интерпретация и до кон- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

фликт. В хода на обучението участниците изследва-
ха собствените си умения за справяне в конфликтни 
ситуации, което им помогна да определят своя пред-
почитан стил на поведение – "Сътрудничество", 
"Сговорчивост", "Конфронтация", "Избягване" и 
"Компромис". Д-р Григорова обясни предимствата и 
недостатъците на всеки стил според различни ситуа-
ции. Тя изтъкна и необходимостта да се развива емо-
ционалната интелигентност, която помага да усеща-
ме по-добре емоциите на другия, да осъзнаем собст-
вените си емоции и да подобрим собствените си въз-
можности за адаптация към създалата се ситуация. А 
правилното разбиране води и до превенция на кон-
фликтите или тяхното бързо разрешаване. Четири 
са основните критерии за добра емоционална инте-
лигентност: 
 

1. Самоосъзнаване. 
2. Самоконтролиране. 
3. Разчитане на емоциите на другия/другите. 
4. Положително въздействие върху емоциите на  
другия/другите.        

 

В общуването си с пациента специалистите трябва 
да дефинират ситуацията като се съобразят и с чувс-
твата и позицията на пациента, и чак след това да 
върнат фокуса върху медицинската експертиза. Д-р 
Григорова посочи основните стъпки, които помагат 
за осъществяване на пълноценен контакт с пациента 
независимо от неговите индивидуални характерис-
тики. Тя се спря и на стреса, на който са подложени 
ежедневно медицинските специалисти и опасността 
от развитие на Синдрома на професионалното пре-

 ТЕМА НА БРОЯ 
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гаряне, т. нар. Бърнаут синдром. Много изследвания неос-
поримо доказват, че медицинските професии се определят 
като най-стресиращи и се нареждат на второ място след 
професията на авиодиспечерите. Повечето изследвания 
сочат, че най-стресиращата от всички медицински профе-
сии е тази на медицинските сестри, тъй като сестрите са 
много по-близо до пациента в сравнение с останалите ме-
дицински професионалисти. Д-р Григорова изтъкна, че 
причините за прекомерния стрес в здравеопазването са 
много: висока отговорност за много хора, времеви натиск, 
сложни трудови задачи, необходимост от непрекъснато 
повишаване на квалификацията, тежки условия на труд, 
дежурства и разположение при необходимост, йерархич-
ни взаимоотношения в лечебните заведения, процесите на 
здравна реформа и организационна промяна, неудовлет-
вореност от заплащането и т.н.  
"Професионалният стрес има мотивираща функция, когато се 
управлява – било чрез намаляване на източниците на стрес или 
с дейности, насочени към индивидуалната устойчивост на 
стреса. Когато обаче той надмине определени граници - най-
вече като продължителност, вече става дума за непродуктивен 
дистрес – сигурна крачка към депресиите и професионалното 
изпепеляване", обясни д-р Григорова. Тя допълни, че теж-
ките последици от стреса се преодоляват единствено с по-
мощта на клинични психолози.  
Накрая участниците бяха помолени да изброят 5 думи, 
които ще отнесат със себе си от семинара като резюме на 
обучението. Сред тях бяха "общуване лице в лице", 
"активно слушане", "емоционална интелигентност", 
"сътрудничество", "антистрес стратегии" и др. 

 

 

Медицинска сестра Неда Диманова сподели, че 
винаги има какво да научи, въпреки нейния рес-
пектиращ 42-годишен стаж в Университетска 
болница "Пирогов".  

 

Главната сестра на УМБАЛСМ "Пирогов" Цветелина Евти-
мова, лекторът на курса д-р Антония Григорова и Боряна 
Станоева - експерт "Здравни грижи" в "Пирогов" (от ляво 
надясно). 



22  

ЗДРАВНИ ГРИЖИ, брой 12/2018 

  
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- Д-р Григорова току-що приключи поредният семи-
нар на тема "Подобряване на комуникацията с па-
циента". Как възприемат тези обучения участници-
те в тях? 
 
- В семинарите участват медицински сестри от 
Спешния комплекс за възрастни и за деца на 
"Пирогов", които са разделени в 10 групи по 13 ду-
ши. Тези обучения  са нещо съвсем ново в нашата 
медицинска практика и като всяка промяна са свър-
зани с много предизвикателства, повечето от които 
са трудно предвидими. Още повече, че медиците в 
"Пирогов" са изключително натоварени – често ня-
кои от тях идват на обучението веднага след нощно 
дежурство. Тъй като добре познавам спецификата 
на медицинския труд, добре схващам рисковете и 
бариерите пред този подход за подобряване на зна-
нията и уменията. В семинарите са ангажирани 
професионалисти по здравни грижи от различни 
звена на Спешния комплекс на болницата—хирур- 
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Д-р Антония Григорова, 
Експерт по управление на конфликти в медицинската практика: 

ПОДОБРЯВАНЕТО НА КОМУНИКАЦИЯТА Е  
ВАЖЕН ФАКТОР В ЛЕЧЕБНИЯ ПРОЦЕС, 

ЧИЕТО ЗНАЧЕНИЕ ВСЕ ПОВЕЧЕ СЕ ОСЪЗНАВА 

 
Д-р Антония Григорова е завършила Висшия медицински институт - София (1990 г.). По-късно завършва 
Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ – магистър е по психология, специалност 
„Организационно поведение и консултиране в организацията“ и магистър по философия, специалност 
„Интегративна биоетика". Притежава и допълнителна квалификация по здравен мениджмънт и управление 
на европейски проекти в здравеопазването. Сертифициран медиатор за извънсъдебно разрешаване на спорове – 
вписана в Единния регистър на медиаторите към Министерството на правосъдието. 
 
Д-р Григорова е с 24-годишен професионален и управленски опит в издателската и рекламната дейност, връз-
ките с обществеността и събитийния маркетинг в областта на майчиното и детско здравеопазване. Създа-
тел и дългогодишен издател на първото българско специализирано списание за бременност и майчинство „9 
месеца“ и инициатор на Националната кампания „Бебе на годината“. Основоположник на единственото в 
страната пътуващо училище за бъдещи и настоящи родители „С „9 месеца“ на училище“ в София, Пловдив, 
Варна, Стара Загора, Бургас, Плевен, Благоевград и Велико Търново.  
 
Като изследовател на човешкото поведение в организацията се интересува от специфичните взаимоотноше-
ния между медицинските специалисти и пациентите в клиничен контекст и от подобряване на уменията 
на медицинските специалисти за справяне със стреса и конфликтите в лечебните заведения. Като организа-
ционен консултант се интересува от интегрирането на етичното консултиране в медицинската практика 
и институционализирането на дейността в българската здравна система. 
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гия, травматология, токсикология, неврохирургия, 
вътрешни болести, регистратура и т.н. Възрастовият 
диапазон също е разнообразен. В днешното обуче-
ние, например участваше сестра с 42-годишен тру-
дов стаж в болница „Пирогов“ зад гърба си, но и 
друга, която упражнява професията едва от един 
месец и три дни. Това е безценно, както за придоби-
ване на знания и уменията в професията на сестрите 
от спешната помощ, така и за интегрирането на мла-
дите кадри към специфичната за всяка болница ор-
ганизационна култура. Опитът ми показва, че пове-
чето участници идват на обучението с очакване за 
поредната суха лекция, а накрая си тръгват усмих-
нати и изненадани от разчупения формат, който им 
се предлага. Разбира се, винаги има и участници, 
които си тръгват леко разочаровани тъй като очак-
ват да получат готови рецепти или просто инструк-
таж как да спазват вътрешните болнични правилни-
ци. А такива рецепти не могат да се дадат, защото 
професионалното ежедневие на медиците включва 
широка палитра от казуси и възможности за тяхното 
решаване.    
 
- Споделят ли с Вас тези свои съмнения? 
 
 - Да, някои се съмняват в положителния ефект от 
наученото, тъй като смятат, че просто системата е 
такава, но не малко идват да благодарят. С всеки 
следващ курс обратната връзка се подобрява. След 
приключване на обученията предстои да бъде изме-
рена удовлетвореността на всички обучени по отно-
шение на ефективността на използваните инстру-
менти и техники на обучение. Във времето може да 
се измери и до каква степен се е подобрило и трудо-
вото представяне на включените в семинарите, как-
то и доколко комуникацията с пациентите се е по-
добрила. Практиката в различни европейски здрав-
ни системи препоръчва преди и след подобни обу-
чения да се проведе и количествено изследване на 
пациентската удовлетвореност – това е особено важ-
но за мениджмънта на лечебното заведение както 
при планирането на конкретните теми, така и при 
измерване на ефективността от обученията.  
 
- Какви други теми са включени в обученията, кои-
то провеждате в Университетска болница 
"Пирогов"? 
 
- "Управление на конфликти" и "Управление на про-
фесионалния стрес". Тези теми са част от един и съ-
щи цикъл тъй като комуникацията е ключът за спра-
вяне и с двете явления – актуални за всички меди-
цински професии в лечебните заведения. В този сми- 
 

 
 

съл няма как да не оценя по достойнство иноватив-
ния подход на ръководството на най-голямата спеш-
на болница в България да започне подобни обуче-
ния именно със сестрите от приемния блок – лицето 
на лечебното заведение.  
 
- В настоящите обучения участват само професи-
оналисти по здравни грижи. Според мен би било 
удачно да се включат и лекари, защото когато се 
търси подобряване на комуникацията това се от-
нася и за комуникацията между медицинските сес-
три и лекарите. 
 
- Да, безспорно това е много важно. Защото, образно 
казано, медицинските сестри често се оказват  меж-
ду чука и наковалнята - те са свързващото звено 
между лекарите и пациентите, и не рядко понасят 
удари и от двете страни. Засега лекарите са доста 
резервирани към подобно групово обучение, в кое-
то са включени едновременно представители на це-
лия медицински екип. Нещо повече, натрупаният 
опит в частни болници, където ръководствата изби-
рат точно този подход за екипно обучение показва, 
че този момент за някакво подобрение на силно йе-
рархичните отношения явно е още много далеч във 
времето. Аз съм убедена, че следващата стъпка са 
обученията на лекарите-специализанти – те все още 
възприемат обучението като неотменна част от ин-
дивидуалното си кариерно развитие и същевремен-
но са истинските носители на организационна про-
мяна.  
 
В дългосрочен план, професионалните ми интереси 
са насочени към процедурите по етично консулти-
ране в специфични клинични ситуации, а те по 
правило се провеждат с участието на целия екип, 
ангажиран с конкретен казус - лекари, медицински 
сестри, клиничен психолог, социален работник, 
икономист, юрисконсулт. Подобен интегративен 
подход предполага вземане на „трудни“ етични 
клинични решения след анализ на всички гледни 
точки. Ролята на етичния консултант е свързана с 
подобряване на ефективността на комуникацията в 
екипа в процеса на вземане на решение.  
 
- Вие споменахте, че в условия на спешност еднопо-
сочната комуникация между  лекаря и останалите 
в екипа е без алтернатива тъй като от това зави-
си изхода от ситуацията. В други случаи обаче е 
нужна диалогичност, да се чуе и мнението на коле-
гата. Чувала съм медицински сестри с голям опит 
да казват, че много млади лекари често се съвет-
ват с тях. 

 ТЕМА НА БРОЯ 
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В този смисъл няма как да не оценя по достойнство иновативния подход на ръководството на най-голямата 
спешна болница в България да започне подобни обучения именно със сестрите от приемния блок – лицето 

на лечебното заведение.  

  
 

- Няма нищо необичайно в това - повечето лекари 
споделят подобно твърдение. В медицинската общ-
ност неведнъж съм чувала израза "Зад всеки добър 
лекар има една сестра, която го е въвела в занаята".          
 
- Каква е Вашата мотивация за тези обучения? 
 
- Да се подобри чувствителността на медиците към 
пациента като личност, дори и в ситуациите, когато 
медицинската експертиза е решаваща за диагности-
ката и лечението. В условията на спешност, тук се 
наместват и проблемите с комуникацията с близки-
те на пациента, както и в случаите, когато пациен-
тът временно или трайно е некомпетентен да взема 
решения сам за себе си. В допълнение, техниките за 
задаване на въпроси и невербалната комуникация са 
два безценни инструмента за подобряване на удов-
летвореността на всички въвлечени в казуса страни. 
Етиката и психологията в медицинската практика са 
изключително актуални. Тези дисциплини са вклю-
чени в учебните планове на медицинските универ-
ситети и медицинските колежи от 1990 г. насам – за 
съжаление в началните курсове на обучението, кога-
то бъдещите професионалисти не са се сблъскали с 
реалността в здравната система. В клиничната прак- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
тика след време обаче след време изникват много   
сложни казуси, които изискват умения, чието при-
добиване и подобрение изисква много време и опит. 
Така, че надграждането на знанията чрез продължа-
ващо обучение и то на работното място е изключи-
телно важен елемент от промените в здравната ни 
система. 
 
- Каква е Вашата дългосрочна прогноза за ползата 
от тези семинари? 
 
- В дългосрочен план тези семинари биха довели до 
подобряване на трудовото представяне на медицин-
ските специалисти, до подобряване на ефективност-
та на работните процеси в цялото лечебно заведе-
ние и на удовлетвореността на пациентите. Болни-
ците, които разполагат със специалисти с добри ко-
муникативни умения, които са диалогични и пози-
тивно настроени към колегите си и пациентите, ще 
бъдат все по-предпочитани, т.е. ще придобиват ус-
тойчиво конкурентно предимство на българския 
болничен пазар. Комуникацията и етиката са важни 
фактори за подобряване на лечебния процес и тях-
ното значение все повече се осъзнава.   
 

 

Разговора води Румяна Милева 

 ТЕМА НА БРОЯ 
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      Д-р Антония Григорова  (в средата) ръководи ролева игра по време на един от семинарите в “Пирогов”. 
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                                                                                                                                     Цветелина Евтимова, 
Главна медицинска сестра на УМБАЛСМ "Пирогов": 

 

                      АКО ВСИЧКИ РАБОТЯТ ПРОФЕСИОНАЛНО И ЕКИПНО  
КАТО ПИРОГОВЦИ,  

НЕЩАТА В БЪЛГАРИЯ ЩЕ СЕ ОПРАВЯТ 

 
 
                                                                                                               
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Цветелина Евтимова е завършила специалност "Медицинска сестра - общ профил" в Полувисшия ме-
дицински институт "Йорданка Филаретова" - София (1995 г.). Има магистърски диплом по 
"Мениджмънт на здравните грижи" и специализация по  "Здравна политика и здравен менидж-
мънт" (Нов български университет, 2012 г.). През януари 2019 г. предстои да защити втора магистра-
тура по "Управление на здравните грижи" (ФОЗ на Медицински университет - София). 
 
Цветелина Евтимова работи 23 години в УМБАЛСМ "Пирогов". От март 2017 г. става главна сестра 
на университетската болница по спешна медицина. Преди това е работила във Втора клиника по орто-
педия и травматология като редова сестра, зам.-старша сестра и старша сестра. 
 
На 12 май 2016 г. е удостоена с наградата "Най-добър професионалист по здравни грижи за 2015 г." на 
три нива - болница "Пирогов", Регионална колегия на БАПЗГ - София и на национално ниво -  БАПЗГ.  
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- Преди да станете главна сестра на Университет-
ска болница "Пирогов" Вие сте работили само във 
Втора клиника по ортопедия и травматология на 
болницата за спешна медицинска помощ. Защо изб-
рахте точно тази клиника? 
 
- Просто така се случи. "Пирогов" беше учебна база, 
аз и моите колеги карахме тук нашия стаж предим-
но в хирургичните отделения (коремна хирургия) и 
в терапевтичните отделения (вътрешни болести). 
След като се дипломирахме една група решихме да 
започнем работа по заместване в "Пирогов". По 
онова време беше абсурдно за започнеш веднага 
работа в "Пирогов". Нужно беше да чакаш с години, 
за да се освободи място. Имаше възможност да се 
започне работа само по заместване заради 
продължителен болничен, майчинство или след 
като някой колега се пенсионира. Като завърших си 
дадох един месец почивка, моите колеги вече бяха 
започнали работа във Втора хирургия. Разпределиха 
ме във Втора травматология, защото в хирургичното 
отделение вече нямаше места. Около две години 
работих по заместване, докато ме назначат на 
постоянно място.  
 
- Преди 20 години не е имало свободни места за ме-
дицински сестри в "Пирогов", а днес и във Вашата 
болница има глад за сестри, както и в другите ле-
чебни заведения. 
 
- Да, така е. И този дефицит на медицински сестри 
се дължи на промените, които настъпиха в нашето 
здравеопазване в годините на прехода. Много меди-
цински сестри заминаха да работят в чужбина, дру-
ги смениха професията си. Все по-малко кандидати 
се явяваха да учат за медицински сестри и то не само 
заради ниското заплащане на труда, а и заради нис-
кия обществен имидж на професията. Разкриха се и 
много болници, които дръпнаха персонал. 
 
- На Вас минавало ли Ви е през ума да търсите про-
фесионална реализация в чужбина? 
 
- Да, на всички ни е минавало през ума. Но сме оста-
нали заради любовта ни към професията, заради 
стремежа ни да променяме нещата към по-добро. В 
"Пирогов" работят много борбени хора, които искат 
да помогнат нещата да се случват.  
 
- Болницата много се промени и обнови през послед-
ните години, стана модерна европейска болница. 
 
 

 
- Директорът на "Пирогов" проф. Асен Балтов пра-
ви доста усилия в тази посока. Ремонтите обаче са 
много мащабни и отнемат повече време. Вече мо-
жем да се похвалим с няколко нови отделения - по 
неврология, по гастроентерология, по педиатрия, 
по офталмология. В момента тече мащабен ремонт 
на цялата сграда на Клиниката по изгаряния - тя не 
беше ремонтирана повече от 50 години. Обновихме 
детските отделения. Преди нито децата, нито роди-
телите искаха да остават в тях. Сега не можем да ги 
изпратим да си ходят вкъщи, защото е толкова хуба-
во, че си мислят, че са в някой детски кът. Направи 
ни впечатление, че хубавата обстановка промени 
отношението на родителите към медицинския пер-
сонал. Всичко има значение.  
 
- Наскоро въведохте триажа и като че ли в коридо-
рите на приемните отделения е малко по-спокойно. 
 
- Да, проф. Балтов организира по нов начин пото-
ците на пациентите. Преди спешните пациенти 
отиваха пред съответния кабинет и там ставаше тях-
ната регистрация, преглед от лекаря и насочване за 
нужните изследвания. Сега регистрацията на паци-
ентите става на регистратурата - там се въвеждат 
техните данни и се насочват към съответния каби-
нет. Това позволява на лекарите и медицинските 
сестри да имат повече време за медицински дейнос-
ти. Освен това пациентите се разпределят чрез цве-
тово кодиране в различни групи според тяхното 
състояние и нужда от спешна медицинска помощ: 
зеленото означава по-малко спешен пациент, жълто-
то означава средно спешен пациент, а червеното се 
употребява предимно за пациенти, които са за Про-
тивошоковата зала. Въведените данни и кодове се 
виждат на компютрите в кабинетите и по този на-
чин лекарите преценяват кой пациент трябва да 
влезе и кой да изчака. Защото в крайна сметка спеш-
ността на пациентите я определя лекарят, а не сами-
те пациенти - ако се остави на тях, то всеки си мис-
ли, че има най-спешна нужда от медицинска по-
мощ.  
 
- Пациентите изискват разбиране от медицински-
те специалисти и медицинските сестри, но проявя-
ват ли те разбиране и търпение към медиците? 
 
 - Ако се наложи да чакат известно време, стават не-
търпеливи, някои от тях създават напрежение и 
действат агресивно - независимо дали словесно или 
физически. Тези пациенти трябва да знаят, че еки-
пите не стоят със скръстени ръце, а помагат на дру-
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ги хора, които имат нужда от спешна медицинска 
помощ. В чужбина пациентите също чакат и дори 
чакат повече, отколкото пациентите в България. 
Често специалистите в "Пирогов" нямат време да се 
нахранят, да отидат до тоалетна… Затова апелирам:  
нека пациентите да бъдат по-търпеливи! Те са изб-
рали да дойдат при нас и ние ще направим всичко 
възможно за тяхното лечение и възстановяване.                 
 
- Вие сте организирали курсове за професионалис-
тите по здравни грижи за овладяване на конфлик-
тите, за подобряване на комуникацията с пациен-
тите и техните близки.  
 
- Започнахме обучението за по-добра комуникация с 
пациента с малки групи от Спешното приемно отде-
ление. 130 специалисти по здравни грижи ще пре-
минат този курс. Обучението се прави в извънработ-
но време, затова сме го организирали така, че всеки 
да може да премине курса според собствения си гра-
фик за работа и почивка. Курсът се води от д-р Ан-
тония Григорова, която е водила доста обучения при 
нас. В началото направихме малка група за конф-
ликтите на работното място и тяхното преодолява-
не. Това бяха около 20 души от Съвета по здравни 
грижи в "Пирогов". Обучението мина много добре. 
След това организирахме един голям семинар на 
тема "Стрес и благополучие на работното място", 
който се проведе във Велинград. В обучението участ-
ваха около 70 професионалисти по здравни грижи  
от болницата. Този семинар също се прие много 
добре. След това стартирахме обучението за подоб-
ряване на комуникацията, което ще обхване профе-
сионалистите по здравни грижи в цялата болница. 
Започнахме със Спешното приемно отделение, за-
щото там е първата среща на пациентите с медицин-
ския персонал.  
 
- Направи ми силно впечатление, че медицинската 
сестра Неда Диманова с 42-годишен трудов стаж в 
"Пирогов", сподели че винаги има нещо ново, което 
да научи и да приложи в практиката си. Имам впе-
чатление, че специалистите, които работят тук, 
имат стремеж да стават все по-добри.   
 
-   Абсолютно! Винаги съм казвала, че тук работят 
страхотни професионалисти, всеки в неговата об-
ласт. Те знаят много, могат много, но въпреки всич-
ко винаги подобряват знанията и уменията си. Неп-
рекъснато колегите ходят на индивидуални и групо-
ви курсове. "Пирогов" предлага широка гама от обу-
чения за професионалистите по здравни грижи. 

 
- Бихте ли споменали някои от тях? 
 
- През 2018 г. организирахме около 20 курса за про-
дължаващо обучение на територията на болницата. 
Едно от по-мащабните обучения е споменатото обу-
чение за подобряване на комуникацията медик-
пациент, което се води от д-р Григорова. Аз, проф. 
Лесева - началник на Микробиологията и д-р Анто-
нова - началник на Хигиенно-епидемиологичния 
отдел организирахме обучение за лекари, медицин-
ски сестри и санитари, посветено на вътреболнич-
ните инфекции, лекарствената политика, дезинфек-
цията на ръце. Както казах колегите са знаещи и 
можещи хора, но когато си припомняме нещата, 
когато ги изговаряме, винаги има ефект. Обучения-
та с по-малко участници се водят в по-малките зали 
като старшите сестри се опитват да редуват колеги-
те.  
 
- А какви са темите на тези обучения? 
 
- Ефективност от използване на еднократни хирур-
гични облекла - чаршафи, сетове, консумативи; пла-
нирано затопляне на пациентите чрез специални 
системи; дезинфекция на ръце; превенция и грижи 
за персонала и пациентите чрез употреба на еднок-
ратни хирургични ръкавици; представяне на специ-
фичен урологичен консуматив; съвременно реше-
ние за намаляване на риска от инфекции при рабо-
та с венозни пътища; терапия с негативно налягане 
при различни клинични случаи; лечение на трудно 
зарастващи (декубитални) рани с хидротерапия; 
"Иновативни стратегии за безопасни медицински 
грижи и мерки за подобряване на превенцията и 
контрола на вътреболничните инфекции и 
ограничаване на антимикробната резистентност"; 
"Скрити рискове при инфузионни терапии"; 
"Айсберг на конфликтите" и др. За последното 
заседание на Съвета по здравни грижи в болницата 
е предвидена презентация на шевен материал, 
който се доставя в болницата чрез обществена 
поръчка. За всички консумативи даваме периоди-
чно информация, за да могат колегите да правят по-
добре своите заявки за клиниките. Във всяка една 
дейност се стремим да подобрим нещата. 
Благодарна съм на всички колеги, на всички старши 
сестри - съдействат ми за абсолютно всичко.  Стремя 
се да съм между тях по отделенията. Така се полу-
чава от една страна добър контрол, а от друга - 
възможност за добра комуникация. Ако има за тях 
проблем, който е неразрешим в момента, опитвам се 
да им съдействам да го разрешим.  
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- Значи има добър диалог между Вас и старшите 
сестри? 
 
- Да, така е. Нашата професия изисква не само зна-
ния, но и умение да комуникираш с другите, да бъ-
деш устойчив на стреса и натоварването. Болница 
"Пирогов" е динамична болница. При нас остават на 
работа само мотивираните и калените, другите сами 
напускат.    
 
-  Говорили сме с Вас и преди - когато има повече 
тежки случаи в Противошокова зала за минута се 
събират медицински екипи от различни отделения и 
според случая остават нужните специалисти и ме-
дицински сестри.    
 
- Противошоковата зала на "Пирогов" е едно бижу. 
Каквото и да има, както и да се случва, има ли нужда 
от спешна помощ всички хукват към залата. Това не 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
може да се опише, това трябва да се види. Много на 
брой хора, които работят в такъв синхрон, все едно, 
че е един човек. И абсолютно всичко се прави за от-
рицателно време.  
 
- "Пирогов" открай време има много висок рейтинг 
сред обществеността и пациентите. Когато се 
случи някакъв неприятен инцидент съм чувала хо-
рата да казват: "Тръгваме за "Пирогов".  Те дори и 
не се замислят - "Пирогов" е емблема на спешност-
та, на шанса да бъдеш спасен.  
 
- Това е съвсем заслужено, защото специалистите в 
"Пирогов" имат отлична подготовка и правят най-
доброто, на което са способни.    
 
- През 2017 г. БАПЗГ проведе Национална инициати-
ва за есе на тема "Очите, които не мога да забра-
вя", насочена към пациентите. 31-годишен мъж бе-

 
 

Медицинска сестра Маргарита Иванова, главна сестра Цветелина Евтимова, 
старша медицинска сестра Маргарита Танева и медицинските сестри Неда Ди-
манова и Райна Маринова (от ляво надясно)  
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ше описал една медицинска сестра от Хирургия на 
ръката като някакъв ангел - толкова внимателна 
и грижовна е била към пациентите.   
 
- Радвам се, че е така!  
 
- Вие сте база за практическо обучение и стажове 
на студенти от Медицинския Факултет и от Фа-
култета по здравни грижи към Медицински универ-
ситет - София. Сега имате ли студенти, които се 
обучават тук? 
 
-  Да, има две групи по 40 души от първи и втори 
курс в специалност "Медицинска сестра". Имаме и 
10 стажантки - четвъртокурснички от същата специ-
алност.  
 
- Някои от тези стажанти проявяват ли интерес 
да работят в "Пирогов"? 
 
- Засега пет завършващи медицински сестри са зая-
вили желание да работят при нас. Има лъч надежда, 
защото ние също като останалите болници имаме 
свободни места за медицински сестри.    
 
- Какво трябва да се предприеме, за да се преодолее 
огромният дефицит на медицински сестри у нас? 
 
-  Нещата са комплексни. През годините на рефор-
мата се случиха доста неблагоприятни неща - ниско 
заплащане, неясноти в образованието, нисък общес-
твен рейтинг... Нужни са години, за да започнат да 
се случват добри неща. Нужно е да има и повече ин-
формация за професията на медицинската сестра - 
мнозина не знаят, че медицинските сестри имат вис-
ше образование, че те преминават през различни 
образователни степени - бакалавър, магистър, раз-
лични специализации. Медицинските сестри  неп-
рекъснато надграждат своите знания и умения, как-
то лекарите и другите специалисти в сектор 
"Здравеопазване". Медицинските професии са таки-
ва, че не вървиш ли с иновациите, няма как да си 
полезен на пациентите си. Затова обучителните кур-
сове, които организираме, са свързани с иновациите, 
с новите неща в медицината и здравните грижи - 
нови методи, нови консумативи, нови подходи... 
Неслучайно нашите професионалисти са сред най-
добрите. На 12-ти май 2017 г. старша сестра Зоя Или-
ева се класира първа в "Пирогов" в категория "Най-
добър ръководител по здравни грижи за 2016 г." и на 
второ място на ниво регионална колегия на БАПЗГ - 
София. През 2018 г. старши рехабилитатор Теодора 
Влахова бе отличена с наградата на БАПЗГ "Най-
добър ръководител по здравни грижи за 2017 г."    

 
- Какви са стартовите заплати на медицинските 
сестри в УМБАЛСМ "Пирогов"?  
 
- През април 2018 г. с подписването на Колективния 
трудов договор стартовите заплати в болницата се 
вдигнаха. Доста години стартовата заплата за меди-
цинска сестра в "Пирогов" беше 600 лева, а за старша 
сестра - 660 лева. От 1 април стартовите заплати ста-
наха 830 лева за медицинските сестри в клиниките, 
875 лева за сестрите в детските клиники, 920 лв. за 
операционните, анестезиологичните и реанимаци-
онните сестра и 1150 лв. за старшите сестри. Тези 
стойности се доближават до заложеното в новия Ко-
лективен трудов договор. Радва ме и факта, че се 
възвръща уважението към медицинските сестри ка-
то цяло. Дълго време нашата професия беше подце-
нявана, но ние сме нужни на здравната система и на 
обществото. Професионалистите по здравни грижи 
в "Пирогов" правят непрекъснати усилия да стават 
все по-добри и да бъдат максимално полезни за па-
циентите си. Промените в здравната система не за-
висят от нас, затова правим това, което зависи от нас 
- полагаме непрекъснати усилия да се развиваме 
като професионалисти и да подобряваме нашата 
организация на работа, комуникацията с другите 
специалисти в медицинските екипи и с пациентите, 
да имаме обратна връзка. Когато кажа на старшите 
сестри, че ми е нужна спешно някаква информация, 
колкото и да са заети, намират време да ми я пре-
доставят по най-бързия начин, а не казват: "Ама за-
що сега?" или "Сега не мога, много съм натоварена" 
и прочие. Дори и да са натоварени казват: "Ще ти 
звънна след малко" и наистина се обаждат и питат 
какво трябва да правят. Ако започнат всички да ра-
ботят в тази посока, нещата ще започнат да се случ-
ват. Най-лесно е да си негативен, да критикуваш 
някого. По-трудно е да направиш така, че нещата в 
средата, в която се намираш, да се подобрят. Често 
във Фейсбук се пишат критики, но какво са напра-
вили самите критикуващи, каква е тяхната отговор-
ност?! Лесно е да намериш черна овца в лицето на 
съсловната организация, на директора, на главната 
сестра, които правят огромни усилия за добри про-
мени, но те за жалост не винаги се оценяват от нега-
тивно настроените професионалисти. Ако всички се 
освободят от този типичен за нашенеца негативи-
зъм, ако гледат по-позитивно, ще берем по-добри 
плодове от нашите усилия. Зная, че в провинцията 
много колеги получават заплата близка до мини-
малната и това трябва да се промени. Но този факт 
не би трябвало да е повод да ни критикуват, защото 
сме постигнали и постигаме всичко с огромни уси-
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лия и невероятен труд. Ако всички работят с профе-
сионализъм и екипно, както медицинските екипи в 
“Пирогов”, нещата в България ще се оправят.                 
 
- По Коледа ще успеете ли да почивате? 
 
- За нас пироговци няма делник и празник. Ние ра-
ботим 365 дни в годината, 24 часа в денонощието. В 
болницата има сторен график и за празничните 
дни, така че нужните медицински екипи да бъдат на 
разположение. Нека хората да бъдат живи и здрави, 
но да знаят, че тук има кой да ги посрещне, ако се 
наложи. 
 
- Как зареждате батериите от напрегнатия дел-
ник? 
 
- Обичам да ходя на народни хора. По един час два 
пъти седмично забравям за всички проблеми - не 
само служебни, но и лични. Понякога ходя на фит-
нес. Карам колело в Южния парк в компанията на 
моя син, отделям време за моите родители, за семей-
ството на брат ми, за приятели... Тежките страдания 
и нещастия, с които се сблъскваме с колегите  в на-
шето професионално ежедневие, ни карат да гледа-
ме по друг начин на живота, да се радваме на малки-
те неща, на истински ценните неща в живота. Рад-
вам се, когато навън грее слънце, когато някой ми 
казва: "Благодаря!", когато пия кафе с приятелка. 
Знаете ли как посрещам сина си в къщи? Не с въпро-
са "Как мина денят ти?", а с въпроса "Какво хубаво 
ти се случи днес?".     
 
- Как се отнася Вашето семейство към работата 
Ви? 
 
- Благодарна съм, че винаги са до мен и ми помагат.  
 
- Синът Ви не ревнува ли, че сте много заета? 
 
- Не, той много ме цени като личност, уважава моите 
усилия и любовта ми към професията и винаги про-
явява разбиране към моята заетост, дори и когато 
провеждам служебен разговор по телефона в извън-
работно време. Но винаги успяваме да направим 
нещо заедно. Наскоро ходихме да изберем подарък 
за неговата приятелка.  
 
- Вие сте една модерна майка. 
 
- Всяка майка би искала детето ѝ да се чувства добре, 
тогава и тя е добре. 
 

 

 
- Синът Ви догодина ще бъде абитуриент. Избрал 
ли е вече своето бъдещо професионално поприще?     
 
- Той е запален спортист, учи в профилирана пара-
лелка "Информационни технологии" с английски 
език. Споделял ми е, че харесва професията на кине-
зитерапевта, но все още не е взел решение. Бъдещето 
ще покаже...  
 
- Какво бихте си пожелали през Новата година? 
 
- Само хубави неща, естествено... Да вървим с коле-
гите все по-напред, да ставаме още по-добри в това 
което знаем и можем, да имаме още по-добра кому-
никация, още по-добра екипност...  
   
 

Разговора води Румяна Милева      
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- Госпожо Георгиева, какво очакват пациентите от 
предстоящата реформа в здравеопазването? 
 
- Единствено да се осъществява контрол на разходи-
те на публични средства. Факт е, че сега има много 
злоупотреби. Без контрол няма да бъде ефективна 
нито една реформа. Обръщаме се към научните 
дружества да предприемат съвместни проверки с 
екипите на НЗОК. В момента явно липсва желание в 
НЗОК за контролиране на изразходването на средст-
вата и въпреки, че служителите нямат администра-
тивен капацитет, от ръководството не предприемат 
никакви инициативи. Явно лобитата имат голямо 
влияние и всеки контрол е неудобен. 
 
- Вие участвахте в работните групи към Минис-
терството на здравеопазването, които обсъждаха 
параметрите на очакваните промени в здравооси-
гурителния модел. Кои са основните предложения 
на Пациентски организации „Заедно с теб”?  
 

- Като цяло групите работиха добре. Но за съжале-
ние въпреки предложените централизирани търгове 
за лекарствата от министър Ананиев и обсъждането 
им в работните групи незнайно защо това отпадна 
от принципите и мерките, които се приеха от част от 
групите. Явно нечии интереси надделяха. Ние бих-
ме подкрепили централизирани търгове както за 
лекарствата, така и за медицинските изделия, пла-
щани от НЗОК, с изричното условие пациентите да 
останат към НЗОК. Така всички ще са равни, ще по-
лучат необходимото лечение, а държавата ще има 
механизъм за контрол на нарастващите разходи. 
 
- С включването на допълнително здравно застра-
ховане се очаква пациентите да инвестират повече 
пари за своето здраве. Това според Вас ще доведе ли 
до намаляване на нерегламентираните плащания, 
които правят пациентите с цел да си гарантират 
по-качествено лечение? 

 

  

 
- Докато няма ефективен и реален контрол нерегла- 
ментираните плащания няма да намалеят. 
 
- В УМБАЛСМ „Пирогов” се провеждат обучения за 
професионалисти по здравни грижи от Спешния 
приемен блок, посветени на по-добрата комуника-
ция с пациентите и преодоляване на конфликтите. 
Как оценявате тези усилия? 
 
- Изключително добра инициатива! Всички имаме 
нужда от подобряване на комуникацията. Според 
мен напрежението в системата до голяма степен се 
дължи на липсата на диалог между пациентите и 
медиците. 
 
- Пациентите винаги очакват от лекарите, меди-
цинските сестри, акушерките и другите участници 
в лечебния процес да дадат най-доброто от себе си 
за тяхното лечение. Често пъти обаче самите те 
не спазват препоръките на специалистите.  
 

 

 ГОСТ 
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                                      Пенка Георгиева,  

Председател на Пациентски организации "Заедно с теб": 
НАПРЕЖЕНИЕТО В СИСТЕМАТА ДО ГОЛЯМА СТЕПЕН  

СЕ ДЪЛЖИ НА ЛИПСАТА НА ДИАЛОГ 
МЕЖДУ ПАЦИЕНТИТЕ И МЕДИЦИТЕ 
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- Действително в лечебния процес пациентите тряб-
ва да бъдат активна страна, да се доверяват на меди-
цинските специалисти, да спазват техните указания. 
Много медици у нас вършат работата си с висок 
професионализъм и сърце. Затова от 2016 г. при вся-
ко наше участие във форуми, конференции и семи-
нари изразяваме нашата благодарност именно към 
добрите лекари, медицински сестри, акушерки и 
други специалисти.  
 
- Какви са Вашите инициативи по отношение на 
промоция на здраве и култура на поведение от 
страна на пациентите към медицинските специа-
листи? 
 
- През юни 2018 г. стартирахме Национална кампа-
ния „Информацията е здраве“ като първият град, 
който посетихме беше Смолян. Жителите на града и 
областта имаха възможност да измерят безплатно 
кръвното си налягане и кръвната захар, да направят 
безплатна консултация с ендокринолог, кардиолог, 
офталмолог, да се посъветват с хомеопат, да получат 
информация за консултации, свързани със здравето. 
Партньори на инициативата са Сдружението на об-
щинските болници в подкрепа на безплатните кон-
султации  на пациенти, пострадали от пътнотранс-
портни произшествия, Сдружение „Етика в медици-
ната“, НАП, НЗОК и БЧК. Ще организираме такива 
инициативи и в други градове през следващата го-
дина. Целта е да заострим вниманието на граждани-
те за ползите на профилактичните прегледи и да ги 
информираме за техните права.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

- Тази година за първи път Сдружение Пациентски 
организации „Заедно с теб” даде награди на най-
добрите спешни медици, изпълнили своя професио-
нален и човешки дълг. Смятате ли, че инициатива-
та "Спешните медици, с които се гордеем" ще по-
могне да се повиши общественият имидж на спаси-
телите в бели престилки? 
 

- Мисля, че това е най-смислената ни инициатива 
през последните години. Такава благодарност от 
медици не съм срещала - искрена, чакана... Надявам 
се да имаме възможност да я продължим. 
 
- Срещали ли сте в личния си живот с добри меди-
цински специалисти и бихте ли разказали с няколко 
думи за тях?  
 
- Да, много пъти. Но бих искала да разкажа за една 
медицинска сестра от Спешния кабинет на Универ-
ситетска болница "Царица Йоанна - ИСУЛ". Прека-
рахме почти цяла нощ там с майка ми. Тази сестра в 
началото на дежурството беше красива, гримирана, 
с хубава прическа, усмихната. В края на дежурство-
то не беше така блестяща, имаше тежка нощ, но ос-
тана добра, отзивчива, с очи, пълни с топлота към 
болните. Просто Човек! Дори не зная името ѝ, но ѝ 
благодаря! 
 

 ГОСТ 
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Председателят на Пациентски организации "Заедно с 
теб" Пенка Георгиева връчва грамота на медицинска-
та сестра Маргарита Спасова от ЦСМП - Добрич, 
която бе сред наградените в първата по рода си иници-
атива у нас "Спешните медици, с които се гордеем".  
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- Пациентите изпращат ли до Вас писма с благо-
дарност към лекари, медицински сестри и други спе-
циалисти или Ви пишат само по повод лоши прак-
тики и неблагополучия? 
 
- Пациентите много често благодарят на лекари, 
сестри, акушерки, но тези благодарности някак се 
размиват, защото медиите трудно отразяват пози-
тивни новини. Затова винаги когато имам възмож-
ност в публичното пространство изразявам тази бла-
годарност на хилядите пациенти. 
 
- За лечението на децата в чужбина вече ще отго-
варя Националната здравноосигурителна каса. Вие 
изразихте притесненията си, че със закриването на 
Център „Фонд за лечение на деца” и Обществения 
съвет към него,  няма да може да се осъществява 
ефективен контрол на взетите решения. Все още ли 
имате такива притеснения? 
 
- Досега не съм видяла някакви реални мерки, които 
да покажат, че НЗОК ще може да се справи с децата, 
които се нуждаят от лечение. Не виждам нито адми-
нистративен капацитет на НЗОК, нито нормативни 
промени, които да осигурят лечението на децата.  
От Фонда за лечение на деца се плащаха лекарства, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 които не се покриват от Здравната каса - най-често 
за тежки онкологични заболявания, хонорари на 
лекари в чужбина, пътни разходи, медицински из-
делия, медицински храни и др. Всичко това няма 
как да бъде поето от НЗОК.  
 
- Д-р Дечо Дечев в качеството си на управител на 
НЗОК алармира, че някои пациенти са свързани с 
фармацевтичната мафия и лобират за определени 
скъпоструващи лекарства при положение, че има и 
по-евтини аналози. Одобрявате ли идеята на ми-
нистър Ананиев да се прави централизирана общес-
твена поръчка на лекарства, медицински консума-
тиви и изделия за лечебните заведения? 
 
- Одобрявам категорично. Но както вече споменах, 
за съжаление тези принципи не бяха заложени от 
работните групи към Министерство на здравеопаз-
ването при работата върху новия здравен модел. Ще 
продължа да настоявам за това в медиите. 
 
- Вашите Коледни пожелания към медиците? 
 
- Като пациенти изказваме благодарността си към 
медиците с пожелание за много професионални ус-
пехи и сбъднати мечти! 
 

Разговора води Румяна Милева 
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Председателят на Пациентски организации 
"Заедно с теб" Пенка Георгиева взе участие в прес-
конференцията, с която стартира Четвъртата 
ежегодна Световна седмица, посветена на осведо-
меността за отговорно прилагане на антибиоти-
ците (12-18.11.2018 г. )    
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7028 са регистрираните участия за курсове за продължаващо обучение, които са кредитирани по Единната 
кредитна система на БАПЗГ за продължаващо обучение. Данните са от Националния електронен професи-
онален регистър на съсловната организация за периода 1 януари - 1 декември 2018 г.  Най-много участия в 
обучения за надграждане на знанията и уменията са регистрирани в регионалните колегии в София (3350), 
Пловдив (835), Варна (591) и Плевен (417).      
 

Курсовете за надграждащо обучение се провеждат от регионалните колегии на БАПЗГ, медицински уни-
верситети, университети с факултети по медицина и здравни грижи, университетски болници и други ме-
дицински структури, научни медицински дружества, професионални асоциации и фирми, с които БАПЗГ 
има сключени договори (близо 200 на брой).  
 

Най-много кредитни точки донесе участието на курсистите в два месечни курса за продължаващо обучение 
за акушерки, организирани от ПСАГБАЛ "Св. София" (по 120 точки за всеки курс). Първият бе посветен на 
операционната и превързочната техника (19.03 - 19.04.2018), а вторият - на анестезията и интензивното обу-
чение (19.03 - 20.04.2018). 
 

По 67 кредитни точки получиха и специалистите по здравни грижи участвали в двуседмични курсове по 
различни теми, организирани от УМБАЛСМ "Пирогов"  ("Обучение на анестезиологични сестри в корем-
но-гръдната хирургия";  "Обучение на операционни сестри в коремно-гръдната хирургия", "Практическа 
реализация и качество на интензивните грижи. Сестрински грижи при пациенти на механична вентила-
ция"; "Анестезиология и интензивни грижи. Задължение и дейности на интензивните медицински сестри" 
и др. ).       
 

Професионалистите, които участват с презентация или доклад в даден курс получават допълнително по 10 
точки над базовите точки за курса.           

   
            
                
 

ПРЕЗ 2018 Г. ОТЧЕТОХМЕ НАД 7000 РЕГИСТРИРАНИ УЧАСТИЯ  
НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ    
В КУРСОВЕ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ  
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ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ 
 
Професиите на професионалистите по здравни грижи спадат към регулираните професии - 
т.е. професии с голямо обществено значение, които изискват непрекъснато обновяване, 
разширяване и повишаване на знанията и уменията. Продължаващото обучение за 
професионалистите по здравни грижи у нас стана задължително с промяна в Закона за 
съсловната организация, приета в края на 2017 г. Като съсловна организация Българската 
асоциация на професионалистите по здравни грижи е задължена да осигурява различни 
възможности за продължаващо обучение на своите членове.  
 
В раздел "Продължаващо обучение" може да се види плана-разписание на всеки партньор, с 
който БАПЗГ има сключен договор. В тези планове за всеки конкретен курс е посочено лице за 
контакт, телефон и имейл за връзка. По този начин кандидат-курсистите могат да получат 
подробна информация за избарния курс - независимо дали ще го посещават в група или ще се 
обучават индивидуално в удобно за тях време. БАПЗГ предлага и възможности за дистан-
ционно обучение - 12 курса по различн теми. Информацията и платформата за това обучение 
могат да се намерят в сайта на Асоциацията. 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА УС НА БАПЗГ МИЛКА ВАСИЛЕВА 

ИЗПРАТИ ИНФОРМАЦИОННИ ПИСМА  
ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ  

 
В началото на месец юни 2018 г. председателят на УС на Българската асоциация на професи-
оналистите по здравни грижи г-жа Милка Василева изпрати информационни писма до всич-
ки ръководители на лечебни заведения в страната във връзка с дейността на  БАПЗГ по отно-
шение на продължаващото обучение и повишаването на професионалната квалификация на 
специалистите по здравни грижи у нас. Целта на писмата бе да се постигне по-голямо взаи-
модействие между БАПЗГ и ръководствата на лечебните заведения за по-добър достъп до 
продължаващо обучение на медицинските сестри, акушерките, фелдшерите, рехабилитато-
рите, медицинските и рентгеновите лаборанти. 
 
За да се постигне тази цел е добре е всяко лечебно заведение трябва да има годишна учебна 
програма за продължаващо обучение. Обучението на място има много предимства:   
 курсовете са съобразени със спецификата на лечебното заведение,  
 професионалистите по здравни грижи не отсъстват от работа, 
 курсовете се провеждат в удобно за тях време, 
 не харчат пари за пътуване, спане и дневни разходи. 

 
Обучението на място позволява да се обучава целият медицински персонал - това е от голямо 
значение, както за индивидуалното професионално развитие на всеки един от медицинските 
специалисти, така и за лечебното заведение, което ще предлага по-качествени здравни 
услуги. Именно затова е необходимо здравният мениджмънт на дадено лечебно заведение да 
направи анализ на потребностите от обучение. След това да се определят темите и да се 
изготви учебна програма. 
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СЕРТИФИКАЦИЯ 
 
През април 2006 г. Националният съвет на БАПЗГ прие пакет от документи - Единна кредитна 
система за продължаващо обучение, документи за издаване на сертификат за професионална 
квалификация и др.  От 1 юли същата година стартира процесът на сертифициране на 
професионалистите по здравни грижи. За да получат сертификат професионалистите по 
здравни грижи трябва в рамките на 5 години да съберат по 150 кредитни точки от различни 
мероприятия  - курсове, конгреси, конференции, семинари, научни форуми и други.  
 
Абонаментът за списание "Здравни грижи", който е орган на БАПЗГ, също спомага за 
повишаване на квалификацията, затова и годишният абонамент за списанието носи 15 
кредитни точки.   
 
Вече стартира процесът по издаване на трети сертификат - такъв сертификат могат да 
получат тези професионалисти по здравни грижи, които вече притежават първи и втори 
сертификат и са покрили критериите за трети сертификат. Ако в лечебното заведение, в което 
работят специалистите, има сключен Колективен трудов договор, те имат право да получават 
всеки месец по 20 лв. за всеки сертификат и по 50 лв. за придобита специалност.  

 
 

ИЗДАВАНЕ НА ТРЕТИ СЕРТИФИКАТ 
 
За да получат трети сертификат професионалистите по здравни грижи трябва да отговарят на 
следните условия:    

 
 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 едно 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 обучение. 

 
 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 вто-
рия сертификат, могат да положат изпит за да получат правото за трети сертификат. 
Препитването се организира от НСК на БАПЗГ. 
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ОБУЧЕНИЕ НА АКУШЕРКИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА СЕ 
ПРОВЕДЕ В МЕДИЦИНСКИ КОМПЛЕКС "Д-Р ЩЕРЕВ" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
От 12 до 16 февруари 2018 г. Медицински комплекс „Д-р 
Щерев“ беше домакин на курс за продължаващо обучение 
на акушерки. Обучител в курса бе акушерката Ан Ломакс 
от Факултета по акушерство и обществено здраве към Uni-
versity of  Lancashire, Англия.  Обучителният модул 
имаше за цел да даде теоретични и практически знания за 
физиологичното функциониране на всички системи на 
бебето, да могат да различават нормалната от 
патологичната дейност на организма на новороденото, 
както и да трансферират към задълбочен педиатричен 
преглед при наблюдавано отклонение. В Англия този 
модул е част от продължаващото обучение на акушерките 
и обогатява компетенциите им към по-широкоспектърна 
акушерска грижа.  
В обучението участие взеха 10 акушерки от цялата страна 
и две акушерки от МК "Д-р Шерев" – Надежда Маркова и 
Яница Маринова.  
В края на обучението участниците получиха сертификати 
от University Lancashire, както и кредитни точки за 
продължаващо обучение по Единната кредитна система 
на БАПЗГ за продължаващо обучение.  

 

 

ВТОРА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ,  
ПОСВЕТЕНА НА МАЛКИТЕ ПАЦИЕНТИ, СЕ ПРОВЕДЕ 

ВЪВ ФИЛИАЛ ВЕЛИКО ТЪРНОВО НА МУ - ВАРНА 
 

На 13 април 2018 г. във Филиал Велико Търново на Медицински 
университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна  се проведе 
Втората научно-практическа конференция на тема "Детето 
като пациент. Отговорното и липсващото родителство в на-
шата практика". Конференцията бе организирана от Филиал 
Велико Търново и Катедра „Хигиена и епидемиология“ към  Фа-
култета по обществено здравеопазване  на МУ -Варна.  
 
Събитието беше специално подкрепено от ректора на Медицин-
ски университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов“, Варна - проф. 
д-р Красимир Иванов и заместник-министъра на труда и соци-
алната политика – Росица Димитрова, от Българска асоциация 
на професионалистите по здравни грижи и Медицински колеж – 
Варна. 
 
В специализирания форум участие взеха 105 участници - меди-
ци с различни специалности и професионална квалификация, 
психолози, педагози, логопеди, социални работници, студенти и 
докторанти от различни институции. 
Програмата включваше 18 авторски  лекции на водещи специа-
листи от различни области и институции, които ще бъдат 
публикувани в няколко последователни броя на сп. 
"Практическа педиатрия". Подготвен е подробен 
видеоматериал от всички презентации от Университетската 
интернет и цифрова ефирна телевизия на МУ – Варна, 
достъпен чрез сайта на университета. 
 
По време на конференцията се проведе Wоrkshop „Съпротивите 
срещу лечението“ с водещ доц. дпн Моника Богданова, 
преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по 
педагогика, Катедра „Социална работа“.  
 
Участниците получиха сертификати от ФОЗ на МУ-Варна за 
повишаване на своята професионалната квалификация. Члено-
вете на БАПЗГ получиха и кредитни точки по Единната кре-
дитна система на БАПЗГ за продължаващо обучение.  
 

 
                 ХРОНИКА НА НЯКОИ КУРСОВЕ И ФОРУМИ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ 2018 Г. 

 
РК НА БАПЗГ - ВАРНА ОРГАНИЗИРА КУРС ПО СПЕШНА МЕДИЦИНА 

 

На 24 февруари 2018 г. в Първа аудитория на Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов"– Варна се проведе 
втори пореден курс за продължаващо обучение на тема ,,Спешна медицинска помощ - история, подходи и дейности", 
организиран от Регионалната колегия на БАПЗГ - Варна, съобщи за електронния бюлетин "Здравни грижи" нейният 
председател Райна Бояджиева.  
 

В курса взеха участие професионалисти по здравни грижи от градовете Варна, Русе, Стара Загора, Хасково, Търговище, 
Добрич и др., с най-многобройно представителство на работещите в центровете за спешна медицинска помощ (ЦСМП). 
Лектори на обучението бяха националният консултант по спешна медицина проф. д-р Стоян Миланов, доц. д-р Лора 
Георгиева и доц. д-р Димитър Ставрев от Факултета по обществено здравеопазване на МУ-Варна, и д-р Десислава Кате-
лиева – председател на Националната асоциация на работещите в спешна медицинска помощ.  
 

Същият преподавателски екип реализира теоретичния модул в първото Варненско лятно училище по спешна помощ за 
студенти по медицина от V и VІ курс в Медицински университет – Варна, което се проведе през месец юли 2017 г. и чий-
то широк позитивен отзвук провокира провеждането и на настоящия курс. 
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БЪЛГАРСКИ АКУШЕРКИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ  
ВЗЕХА УЧАСТИЕ В ПЪРВИЯ МЕЖДУНАРОДЕН  

И ВТОРИ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС НА АКУШЕРКИТЕ  
В ИСТАНБУЛ 

 

На 26-28 април 2018 г. университетът "Медипол" в Истан-
бул беше домакин на Първи Международен и Втори Наци-
онален конгрес на акушерките на тема "Специализираното 
обучение за акушерки, здравословна стъпка за живот". В 
него участие взеха специалисти от Турция, Англия, Фран-
ция, България, Хърватия, Иран и др. Това съобщи за елект-
ронния бюлетин "Здравни грижи"  Нино Колева, студентка 
в IV курс в специалност "Акушерка" към Катедра "Здравни 
грижи" към ФОЗ на Медицински университет София. 
 

Доклад изнесе здравният министър на Турция Ахмет Де-
мирджан. Интересни данни представи в доклада си Есра 
Албайрак, председател на Асоциацията на акушерките в 
Турция. В него тя отбеляза, че цезаровите сечения в страна-
та са надхвърили 50%, което е наложило да се приемат за-
конови мерки, ограничаващи ражданията със секцио до 
25% и то по медицински показатели.      
 

Пленарни доклади изнесоха проф. Антония Янакиева и 
студентката Нино Колева от Медицински университет – 
София, проф. Христина Милчева - директор на Медицинс-
ки колеж към от Тракийски университет – Стара Загора и  
главната  акушерка на ПСАГБАЛ "Св. София" Мая Бонева. 
Организационният комитет на конгреса награди лектори-
те от България с грамоти за висок принос и активна подк-
репа в провеждането на конгреса. 

 
СТАРШИТЕ МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ   

В УМБАЛ "СВ. ГЕОРГИ" УЧАСТВАХА В ОБУЧЕНИЕ  
ЗА РАБОТА С МОДЕРНИ МЕДИЦИНСКИ  КОНСУМАТИВИ 
 
На 27.09.2018 г. фирма „ИНТЕР БИЗНЕС 91”проведе в  
УМБАЛ „Свети Георги”ЕАД - гр. Пловдив курс на обуче-
ние за работа със затворените системи на SARSTEDT, 
който бе сертифициран от БАПЗГ. На курса присъстваха 
51 старши медицински сестри от всички отделения на 
болницата, които получиха удостоверение и съответният 
брой точки по Единната кредитна система на БАПЗГ за 
продължаващо обучение.  
 
По време на курса медицинският директор на „ИНТЕР 
БИЗНЕС 91” г-жа Светлана Панова представи предимства-
та на затворените системи на SARSTEDT. Тя акцентира 
върху мерките за безопасност при работа, които немската 
фирма SARSTEDT e въвела  в своите продукти. например 
игла „Safety-Needle” с предпазител за непредизвикано 
убождане отговаря и покрива всички изисквания по 
директива 577/2009 на Европейската Комисия за превен-
ция от нараняване с остри инструменти.  
 
Курсът премина при голям интерес. Специалистите по 
здравни грижи отбелязаха огромното предимство на мо-
дерните консумативи, които са направени така, че да ща-
дят пациентите. Немската фирма се е фокусирала върху 
най-рисковите групи - децата от 0 до 5 години и възраст-
ните хора над 60-годишна възраст.   
 
 

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".  
 
Със съдействието на директора на УМБАЛ 
"Александровска" доц. д-р Костадин Ангелов, д.м., се 
организира и проведе Първата хирургична сестринска 
сесия, в която участие взеха над 70 професионалисти по 
здравни грижи от цялата страна. Бяха презентирани 25 
доклада, подготвени специално за сесията . 
 
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 лаборанти, 
рентгенови лаборанти от учебните бази на медицинските 
университети в София, Плевен и Варна.  
 
 

 
 

30 МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТИ ОТ СТАРА ЗАГОРА 
УЧАСТВАХА ВЪВ ФОРУМ ЗА  
ВАКСИНОПРОФИЛАКТИКАТА 

 

На 27 април 2018 г. Регионалната колегия на БАПЗГ – 
Стара Загора организира Научноинформационен реги-
онален форум за медицински лаборанти на тема: 
„Ваксинопрофилактика и ваксинотерапия - „за” и 
„против” ваксините”. Курсът бе посветен на Европейс-
ката имунизационна седмица (23.04 - 29.04.2018 г.) и на 
Световния ден на Имунологията - 29 април.  
 

Гост-лектор на курса бе проф. д-р Красимира Халачева, 
ръководител на секция „Имунология” към катедра 
„Молекулярна биология, имунология и медицинска 
генетика”, Медицински факултет - Тракийския универ-
ситет, Стара Загора и началник на Лаборатория по кли-
нична имунология към УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Кирко-
вич” АД - гр. Стара Загора.  
 

На курса присъстваха около 30 медицински лаборанти 
от Първичните дружества:  Медицински факултет на 
Тракийския университет, МБАЛ „Тракия” ЕООД,  МЦ-
МК „Берое”, Медицински лаборатории „Бодимед 99” 
ООД, Медицински Колеж към Тракийския университет, 
УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович” АД - Стара Загора, 
Медицински център „Европейска здравна грижа” и др.  
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НАД 100 АКУШЕРКИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА  
ВЗЕХА УЧАСТИЕ  

ВЪВ ВТОРИЯ СЕМИНАР ПО АКУШЕРСТВО 
 
 
108 акушерки от цялата страна взеха участие във Втория 
семинар по акушерство на тема „Практиката през опита на 
практикуващите“, организиран от Алианса на българските 
акушерки (АБА). Форумът се проведе от 8 до 10 юни 2018 г. 
в парк-хотел „Атлиман бийч“ - гр. Китен. 
 
В програмата участие взеха 11 лектори и 7 преподаватели в 
специалност „Акушерка“от четири медицински 
университета в страната. Заместник-председателят на 
БАПЗГ Антоанета Димитрова връчи на председателя на 
АБА Павлинка Герина поздравителен адрес от 
председателя на УС на БАПЗГ Милка Василева."Този форум 
без съмнение ще бъде изключително полезен на акушерките от 
цялата страна, които ще участват в него. Те ще имат 
възможност да се запознаят с актуални теми в сферата на 
акушерската практика, да дискутират по тях и да споделят 
своя опит. Това ще ги обогати като специалисти и ще им 
помогне да бъдат още по-полезни на своите пациенти", бе 
написано в поздравлението. В него бе отделено място и за 
дългогодишното и ползотворно партньорство между 
БАПЗГ и АБА. 
  

 
 
На срещата бяха представени редица теми и презентации, 
касаещи грижите за бременните, майките и новородените.  
Акушерки от цялата страна споделиха опита от 
практикуването на професията си в България и в чужбина. 
Беше представен дискусионен панел за възможностите на 
акушерската практика чрез информационни кампании, 
училища за родители и лекции, водени от акушерки, така, 
че да бъдат близо до майките.Събитието бе кредитирано 
по Единната кредитна система на БАПЗГ и всички 
участници получиха сертификати. 

 

 
В ГАБРОВО СЕ ПРОВЕДЕ ОБУЧИТЕЛЕН МОДУЛ  

ЗА СПРАВЯНЕ С КОНФЛИКТНИ СИТУАЦИИ  
ПО ВРЕМЕ НА РАБОТА  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
На 8 юни 2018 г. Регионална колегия на БАПЗГ - гр. Габро-
во проведе обучителен модул  на тема „Айсберг на конф-
ликтите” с лектор д-р Антония Григорова. В обучението 
се включиха близо 100 специалисти от Габровска област, 
работещи в частния и публичен здравен сектор.  
 
Зачестилите случаи на конфликти между медици и паци-
енти или техни близки, които често преминават в самораз-
права и нанасяне на побой на работещите в системата на 
здравеопазването, са предизвикали остри коментари на 
неодобрение и масово недоволство в обществото.  
 
Темите „Усещане за конфликт”, „Природа на конфликта” 
и „Управление на конфликта” са част от основния модул 
на програмата за обучение. Именно появата на това ново, 
деформирано състояние в отношенията „медик – паци-
ент” е наложило търсенето на адекватен отговор за спра-
вяне с него. Много често в резултат на стресови ситуации 
и натоварване по време на работа възникват конфликти и 
между самите професионалисти по здравни грижи. 
 
Друга причина за проведения курс е необходимостта от 
усъвършенстване на социалните умения на фелдшери, 
медицински сестри, акушерки, лаборанти и рехабилита-
тори.  
 
Подобно виждане се подкрепя и в изследването на д-р 
Антония Григорова сред 101 медицински специалисти, 
проведено през 2016 г. Според него почти половината от 
изследваните лица (48,6%) се съмняват в общото ниво на 
социална компетентност в българската здравна система. 
По-голямата част от анкетираните (75,3%) са декларирали, 
че медиците имат потребност от усъвършенстване на 
социалните умения. 67,4% са на мнение, че е необходимо 
надграждане на придобитите знания чрез образование в 
областта на етиката и правото.  
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КОНФЕРЕНЦИЯ ОЧЕРТА ВАЖНОТО МЯСТО  

НА АКУШЕРКАТА ПРЕЗ ЦЕЛИЯ  
ЖИТЕЙСКИ ПЪТ НА ЖЕНАТА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Близо 100 акушерки от различни градове на страната и преподава-
тели в специалност "Акушерка" от медицински университети 
взеха участие в XIV Национална конференция на акушерките. 
Събитието се проведе на 22 юни 2018 г. в рамките на XXXVI Наци-
онална акушерска конференция (21-24 юни 2018 г. , комплекс 
"Ривиера"). Организатор на двата форума беше Българското 
дружество по акушерство и гинекология.  
 

Представените доклади и презентации бяха разделени в две науч-
ни сесии и  обхващаха разнообразни теми. Бяха представени про-
учвания за информираността на жените по проблеми, свързани с 
тяхното здраве, етични аспекти в акушерската професия и др.  
Беше представен доклад за информираността и нагласите на аку-
шерките за скрининговите програми , свързани с оценка на риска 
от възникване на постпартална депресия. Проблемът с  ППД е 
актуален и въвеждането на методи  за разпознаване на нейното 
начало и симптомите ѝ са от полза и на  жените, и на акушерките. 
Не по-малко важен е проблемът, представен в доклада за познани-
ята на жените за проблемите в периода на климактериума -  важен 
период от живота на жената, през който акушерката трябва да 
заеме своето място като съветник по много въпроси, свързани с 
настъпващите промени. Жената трябва да бъде информирана 
какво е менопауза и климактериум и да приема промените спо-
койно.  
 

Асистент Милена Сандева представи проучване за репродуктив-
ната анамнеза на майката и връзката ѝ с раждането на недоносено 
дете. Докладът, представен на високо ниво с детайли и анализ по 
определения проблем, определя отново мястото на акушерката и в 
тази насока. Не по-малко важни са етичните аспекти в акушерска-
та практика, към които акушерките са длъжни да се придържат, за 
да работят в синхрон и с удовлетвореност.    
 

Докладите и засегнатите теми определиха важното място на аку-
шерката през целия жизнен път на жената и предизвикаха изклю-
чителен интерес сред участниците във форума. 

 
ФИЛИАЛ СЛИВЕН НА МУ-ВАРНА ОТБЕЛЯЗА  

СВОЯ 5-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ 
С НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

 
С Юбилейна научна конференция на тема „Съвременни 
тенденции в здравните грижи" Филиал Сливен на Медицински 
университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна отбеляза 5-
годишнината от своето създаване. Форумът се проведе на 21 и 22 
септември 2018 г. в хотел "Спорт палас" - гр. Сливен.  
Поздравителни адреси по повод юбилея изпратиха ректорът на 
МУ - Варна проф. д-р Красимир Иванов, д.м.н., председателят на 
БАПЗГ г-жа Милка Василева и др. На откриването присъстваха 
кметът на Сливен г-н Стефан Радев и зам.-кметът г-жа Пепа 
Чиликова.  
 
В конференцията участваха повече от 180 специалисти. Над 100 
научни доклада бяха представени в рамките  на следните тема-
тични секции: "Клинични медицински науки", "Сестрински гри-
жи", "Акушерски грижи" и "Рехабилитация и неконвенционални 
методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здра-
ве" . В програмата на форума бяха включени и две студентски 
секции. 
 
В секцията "Сестрински грижи" бе представено проучване за 
дейността на училищните медицински сестри при 
профилактиката и лечението на деца със захарен диабет. 
Актуалната тема бе подготвена от проф. Иван Димитров и ас. 
Мариана Желязкова от Филиал Сливен и  проф. Силвия 
Борисова, ръководител на Катедра "Здравни грижи" в МУ-Варна. 
Бяха представени още доклади, свързани с грижата и лечението 
на деца: "Интегрираните здравно-социални услуги за деца с 
увреждания - предизвикателство пред медицинската сестра", " 
Умения на медицинските сестри от детско и училищно 
здравеопазване за разпознаване на белезите на насилие над деца" 
и др.  
 
Голям интерес предизвикаха и докладите, свързани с 
превантивните мероприятия по надзора на инфекциите и 
медицинското обслужване; за най-честите клинични 
локализации на инфекциите, свързани с медицинското 
обслужване; за изискванията на съвременната хирургична 
практика към обучението на медицинските сестри; представяне 
на проучвания за необходимостта от повишаване качеството на 
обучение по здравни грижи; изследване за нуждата от медико-
социална помощ в домашни условия за възрастни и стари хора и 
др.         
 
В секция "Акушерки" беше представена широка палитра от теми 
- за домашния патронаж като част от обучението на студентите -
акушерки, за ролята на акушерките при преодоляване на 
затруднения при кърменето, за спецификата на акушерските 
грижи при бременни с епилепсия, с множествена склероза и др.  
 
В областта на рехабилитацията е неконвенционалните методи 
докладите бяха интересни и разнообразни -  за терапевтичните 
ефекти на Айенгар йога, за мотивацията на студентите от 
специалност "Рехабилитация" да полагат доброволен труд, за 
нагласите на пациентите към неконвенционалните методи в 
комплексната рехабилитация и др.  
 
Специалистите по здравни грижи, които взеха участие във 
форума получиха кредитни точки по Единнната кредитна 
система на БАПЗГ.   
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БЛИЗО 500 СПЕЦИАЛИСТИ ВЗЕХА УЧАСТИЕ 

В XIV НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ ЗА 
ПРОФЕСИОНАЛИСТИ 

ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ В ШУМЕН 
 

Близо 500 специалисти от цялата страна взеха участие в XIV 
Национален форум на професионалистите 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. 
 

Поздравление към участниците в научния форум отправи 
председателят на УС на БАПЗГ г-жа Милка Василева: 
“Преди 25 години група ентусиасти, които и сега са тук, 
заявихме своята воля да има независима съсловна организация. 
Минахме през сериозни препятствия, имахме малки победи и 
горчиви разочарования, но не се отказахме. 25 години минаха 
неусетно в борба за по-добър професионален и социален статус 
на съсловието, донякъде успяхме, но предстои още по-сериозна 
работа за да постигнем целите си."  
 

Поздрав към специалистите по здравни грижи в залата 
отправи проф. Соня Тончева, д.оз.н., директор на Филиал 
Шумен на МУ – Варна, национален консултант по здравни 
грижи и председател на Научния  комитет на XIV 
Национален форум на професионалистите по здравни 
грижи. Тя изтъкна, че научната програма тази година е 
амбициозна и включва 37 научни доклада, 16 постера на 
специалисти по здравни грижи и 26 постера на студенти в 
направление “Здравни грижи” от Шумен, Велико Търново, 
Варна, Плевен, Русе и други градове. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
През втория ден проф. Тончева представи своя пленарен доклад 
на тема “Развитие на образованието на здравни специалисти 
в Шумен”. Специалисти представиха научни доклади в 
рамките на две сесии – “Специализирани сестрински грижи” и 
“Специализирани акушерски грижи”. 

 
 

След официалната част пленарен доклад на тема 
“Историята – мост към бъдещия просперитет на 
здравните грижи” изнесе проф. Станка Маркова, д.м. – 
почетен председател на БАПЗГ и главен редактор на сп. 
“Здравни грижи”. Тя се спря на първите стъпки на 
организирано сестринство у нас преди четвърт век, 
обединението на първите организации на 
специалистите по здравни грижи в БАПЗГ, на основните 
дейности, инициативи и постижения на Асоциацията 
през годините. 
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ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО СЕ ПРОВЕДЕ  

МЕЖДУНАРОДНА АКАДЕМИЯ ЗА АКУШЕРКИ 
 
От 26 до 27 октомври 2018 г. в интерхотел "Велико Търно-
во" в гр. Велико Търново се проведе Международна акаде-
мия за акушерки под надслов "Акушерката - грижа и раз-
биране за женското здраве", организирана от Алианса на 
българските акушерки (АБА).  Във форума участие взеха 
над 100 акушерки от цялата страна. 
 
Председателят на УС на БАПЗГ Милка Василева поздрави 
организаторите и участничките във форума. Тя съобщи, 
че на 8 ноември 2018 г. се очаква да бъде подписан новият 
Колективен трудов, договор, в който синдикатите ще нас-
тояват за 900 лева стартова заплата за всички начинаещи 
професионалисти по здравни грижи. Тя изтъкна още, че 
предстои Националният съвет по качество на БАПЗГ да 
изготви правила за добра акушерска практика с активното 
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 слу-
чаи от своята практика в Университетска болница 
"Майчин дом" - София.   
 
Задълбочен анализ на причините за преждевременното 
раждане направи гинекологът проф. д-р Благовест 
Пехливанов от Университетска болница "Селена" - гр. 
Пловдив.  
 
Петгодишен план за развитието на родилната помощ във 
Великобритания представи акушерката Джесика Рийд, 
консултант по майчино и детско здраве за Лондон в МЗ. 
На вредите от тютюнопушенето по време на бременност-
та се спря акушерката Гергана Николова, която е част от 
екипа на Министерството на здравеопазването в Англия. 
Темата „Ролята на акушерката в процеса на кърмене, ка-
бинети по кърмене, споделен опит“ представи акушерка-
та Антоанела Несполи, преподавател в  Медицински уни-
верситет "Милано Бикока" и почетен 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 Сте-
фан Черкезов АД – Велико Търново“, които използват 
бадемово масло за превенция на разкъсвания при ражда-
не.   
 
Бяха представени презентации свързани с грижата за 
преждевременно родени деца, професионалното прегаря-
не, кърменето и др. Участвалите акушерки във форума 
получиха кредитни точки по Единната кредитна система 
на БАПЗГ за продължаващо обучение.   
 
 

 
НАД 180 РЕНТГЕНОВИ ЛАБОРАНТИ  

ВЗЕХА УЧАСТИЕ 
ВЪВ ВТОРИЯ КОНГРЕС НА БАЛОДТ 

 
 

 
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". 
 
Поздравителен адрес от председателя на УС на БАПЗГ 
Милка Василева прочете г-жа Петя Найденова, зам.-
председател на БАПЗГ.  
 
През първия ден на научното събитие се проведе 
Workshop на тема „Радиационна защита при компютър-
ната томография и интервенционална радиология“ със 
съдействието и подкрепата на Международната асоциа-
ция на рентгенови лаборанти (ISRRT) Европейската феде-
рация на радиогрaфските дружества (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 5 компании с сферата на 
здравеопазването. 
 
Участниците във форума ще получиха по 15 кредитни 
точки по Единната кредитна система на БАПЗГ за 
продължаващо обучение, а лекторите - по 25 точки.   
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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 уни-
верситета. 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 ко-
леж към МУ–Плевен доц. д-р Евгения Бързашка, д.м., преподава-
телите, 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." 
 
Юбилейното честване се проведе в рамките на Шестнаде-
сетата юбилейна национална научна сесия за студенти и 
преподаватели, организирана от Медицински колеж - Пле-
вен. Тя бе открита от ректора на МУ- Плевен и директора 
на МК-Плевен на 29 октомври в зала „Амброаз Паре“ на 
МУ-Плевен. Пленарен доклад на тема „Риск в психиатрия-
та” 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 преподаватели от 
специалностите „Медицински лаборант“, „Рентгенов лабо-
рант“, „Помощник фармацевт“ и „Социални дейности“ на 
Медицински колеж към МУ-Плевен, Факултет 
„Обществено здраве“ на МУ-Плевен, както и студенти и 
преподаватели от Медицински колеж „Йорданка Филаре-
това“ към Медицински университет – София, Медицински 
колеж към Медицински университет – Пловдив, Велико-
търновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“, Со-
фийски университет „Св. Климент Охридски“, Биологи-
чески факултет, Университет „Проф. Д-р Асен Златаров“ - 
Бургас - Катедра „Предклинични и клинични дисципли-
ни“.  
 
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“. 
 
 
 
 
 

 
34 ГЛАВНИ СЕСТРИ УЧАСТВАХА В СЕМИНАР  

ЗА НОВ КЛАС КОНСУМАТИВИ, КОИТО  
ПРЕДПАЗВАТ ОТ ЗАРАЗЯВАНЕ  

ПО ВРЕМЕ НА РАБОТА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На 12 ноември 2018 г. в Боровец се проведе обучение за 
използване на модерни  консумативи в болничната лечеб-
ната практика, които предпазват медиците от неприятни 
инциденти, които биха имали опасност за тях. Семинарът 
бе организиран от "Интер Бизнес 91" и БАПЗГ.  В него се 
включиха 34 главни сестри, които се запознаха с различни 
медицински принадлежности, които улесняват и гаранти-
рат сигурността на медицинските сестри в работното им 
ежедневие.  
 
Участие в семинара взеха и председателят на УС на 
БАПЗГ Милка Василева, председателят на Националния 
съвет по качество на БАПЗГ Петя Недкова, Нели Славова - 
главен експерт по продължаващо обучение в БАПЗГ, 
проф. д-р Тодор Кантарджиев - директор на Национал-
ния център по заразни и паразитни болести и национален 
консултант по микробиология, проф. д-р Радка Аргирова 
- председател на Българското дружество по медицинска 
вирусология , специалисти и експерти.    
 
В рамките на обучението беше демонстрирана и инова-
тивна система за ранен скрининг на рак на гърдата пос-
редством използване на контактна томография. Скринин-
говата апаратура от последно поколение е на полската 
компания "Брастер".  
 
Системата на „Брастер” използва метода на контактната 
термография, който е метод за функционално изобразява-
не на даден орган. В основата на контактната термогра-
фия стои дермотермалният ефект, свързан с по-бързия 
метаболизъм около огнищни неопластични лезии. Това 
явление може да се прояви по повърхността на гърдите, 
под формата на локални температурни аномалии. Пови-
шеният брой кръвоносни съдове води до повишена темпе-
ратура в зоната, засегната от тумора. 
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Красимира Димитрова, член на УС на БАЗПГ и преподавател към ЦПО на БАПЗГ, с курсисти от Варна по 
време на обучение за домашни помощници.  

 
 
 

200 ДУШИ ПРЕМИНАХА ОБУЧЕНИЕ ЗА ДОМАШНИ ПОМОЩНИЦИ  
КЪМ ЦЕНТЪРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ НА БАПЗГ ПРЕЗ 2018 Г.  

 

 
 

200 души получиха, които преминаха курсовете за домашни помощници на БАПЗГ, получиха удостоверения.  Въвеждащото 
обучение за домашни помощници стартира през 2017 г. към Центъра за професионално обучение на БАПЗГ. Обучението се про-
вежда съгласно договор с „Промедика 24 Кеър БГ” и обхваща градовете София, Варна, Бургас и Стара Загора. Лекторите на ЦПО 
преподават по учебен план, разработен от директора на Центъра проф. Иванка Стамболова, д.м.   
Актуалността на професията „Домашен помощник”  се обуславя от нарастване на търсенето на услугата „Грижа за възрастни 
хора в дома” поради застаряване на населението, големия дял на хронични заболявания и инвалидизация, скъсяване на болнич-
ния престой. През последните години, поради мобилността на младите хора,  се наблюдава и невъзможността семейството да се  
грижи за възрастните родители.  
 

Центърът за професионално обучение на БАПЗГ отговори адекватно на потребността от обучение на персонала на фирми, пре-
доставящи услугата „Грижа за възрастни хора в дома”. Курсистите са обучавани как да полагат правилна и компетентна грижа за 
възрастния човек и неговия дом. В хода на обучението се разглежда комплексността и многоаспектността на грижата. Обсъждат 
се теми за наблюдение  и оценка на състоянието на възрастния човек, тоалет на лежащо болен, хигиена на хранене и отделяне, 
подпомагане при движение, почивка и сън, хигиена в дома и домакинството, организиране на свободното време на възрастния 
човек, оказване на подкрепа на човека и семейството при нелечими заболявания и смърт. Курсистите се запознават със здравето 
и болестта като динамичен процес, с особеностите на старостта, със специфичните потребности на възрастните хора, с подходи 
за  ефективно общуване. Обръща се специално внимание на действия при спешни случаи и оказване първа помощ. Курсистите 
придобиват знания и умения за прилагане на техники за атравматичен и ергономичен труд, както и за справяне с професионал-
ния стрес. 
 

Във Варна се провеждат ежемесечни обучения за домашни помощници. Търси се обратна връзка с курсистите чрез анкетна кар-
та. Анализът сочи, че според тях разглежданите теми са задълбочени и изчерпателни, стилът на представяне на учебното съдър-
жание -  ясен и разбираем, а новопридобитите  знания и умения - полезни и приложими. Те споделят още,  
че обучението им е помогнало да осмислят новата професия, разглеждайки я  в много и различни аспекти. Според други участни-
ци новите знания им дават  кураж и оптимизъм, че могат да започнат новото професионално начинание.  
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Организационната и административната дейност в 
БАПЗГ се осъществяват чрез инструменти и услуги, 
базирани на информационни и комуникационни 
технологии (ИКТ). Наред с Националния електро-
нен професионален регистър, от края на 2017 г. две 
нови софтуерни приложения съпътстват работата 
на съсловната организация. Приложенията са 
„Кворум“ и „Обучение“ и чрез тях ще се осъществя-
ва регистрацията на членовете на Асоциацията с 
електронни професионални карти.  
 

Новите приложения изискват познаване на функци-
оналностите им, за да бъдат приложени успешно на 
практика. В тази връзка в платформата за дистанци-
онно обучение на БАПЗГ бяха проведени три курса: 
в периода 12.12. – 21.12.2017 г., в периода 26.02. – 
07.03.2018 г. и в периода  01.04. - 13.04.2018 г., обясни 
Мария Спасова, ръководител "Администрация" в 
БАПЗГ. 
 

Представители на Централата на БАПЗГ и на регио-
налните колегии на Асоциацията участваха в обуче-
ние за придобиване на квалификация по част от 
професия „Офис-мениджър“, специалност „Бизнес-
администрация“. Темата на проведения курс бе 
„Дигитални компетентности – работа със софтуерни 
модули за регистрация на електронни професио-
нални карти“.  Целта на обучението бе да запознае 
потребителите на софтуерните модули с процеса на 
инсталация на софтуерните приложения, навигаци-
ята, работата с файловете, които се импортират и 
експортират в различните приложения, връзката с 
Националния електронен професионален регистър. 
 

Курсът бе организиран от Центъра за професионал-
но обучение към БАПЗГ и проведен в съответствие 
със Закона за професионално образование и обуче-
ние (ЗПОО), а учебният план бе разработен на осно-
вание Рамкова програма Д за начално професионал-
но обучение с придобиване на квалификация по 
част от професия.  
 

Всички участници в обученията, които успешно по-
ложиха заключителните изпити по теория и практи-
ка, получиха удостоверения за професионална ква-
лификация.  

 
 
 
 

 ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ 

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

 

 

 
 

Директорът на Центъра за продължаващо обучение на 
БАПЗГ проф. Иванка Стамболова връчва удостоверение за 
професионална квалификация по част от професия „Офис-
мениджър“, специалност „Бизнес-администрация“ на Ма-
риана Шиякова ( горе) и Цветка Бойчева—председатели на 
регионалните колегии на БАПЗГ в София и Ямбол. 

 
 
 
 

БАПЗГ ПРОВЕДЕ ТРИ КУРСА ЗА РАБОТА  
С НОВИ СОФТУЕРНИ ПРИЛОЖЕНИЯ 
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                         КИРИЛ МАНДОВ, КОЙТО ЛЕКУВА С ГРИЖА И ИЗКУСТВО 
  

 

Той е студент в Четвърти курс, в специалност "Медицинска сестра" към Факултета по обществено 
здраве на Медицински университет - София. Открит, добронамерен, отдаден на това, което прави, 
независимо дали е рисуване или грижа за болни хора. Живее в столичния квартал "Бояна", в непос-
редствена близост до Боянската църква. Завършил е  Художествената гимназия в Трявна, в паралелка 
за дърворезба. Продължил е образованието си в Художествената академия в София, в специалност 
"Дърворезба" при проф. Антон Дончев. След като взел диплома си за художник, работил на свободна 
практика в продължение на 15 години. Ателие му бил дворът в родната му къща в столичния квартал 
"Бояна", по-късно пригодил едно приземно помещение . Доходите от рисуването и дърворезбарство-
то не били достатъчни за житейския екзистенц миминум , затова решил да потърси втора работа. За-
писал се в бюрото по труда с надеждата  да му предложат курс за придобиване на професионални 
умения за работа с компютър или за изучаване на английски език. Вместо това му предложили про-
фесионален курс за болногледачи и той решил да опита. След месец и половина му връчили серти-
фикат за болногледач. Започнал работа на тримесечен срочен договор в Клиниката по ендоскопска 
хирургия във ВМА. Старшата сестра на отделението Росица Велкова забелязала неговата отдаденост 
към пациентите и бързата му възприемчивост и го посъветвала да се запише да учи в Медицински 
университет "София", в специалност "Медицинска сестра.  
 
"Безкрайно съм ѝ благодарен, че ми даде рамо, увереност и стимул", споделя Кирил. Той се надявал, че след 
като завърши образованието си, ще може да работи в същото отделение, защото специалистите там го 
вдъхновявали и го карали да се чувства добре. Мечтата му частично се сбъднала, защото в същото от-
деление кара преддипломния си стаж.  
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Впрочем професията на медицинската сестра (или на медицинския брат, както казва Кирил) съвсем 
не му била чужда, защото леля му Мария Савова била медицинска сестра. Когато се родила получила 
името Мина от своята баба. Родителите ѝ обаче я записали Мария. Така останала за близките си с две 
имена - Мария и Мина. Докато била жива дала на племенника си много любов, теоретични и 
практически знания за здравето и изкуството (рисуването било нейното хоби).  Връзката им била 
толкова силна, че тъкмо в Деня на Свети Мина - Чудотвореца покровител на семейството, сираците и 
бедните (11 ноември 2018 г.) Кирил решил да открие Арт галерия "Изкуство без граници", която се 
намира в малка обособена пристройка в двора на родната му къща на ул. "Боянско езеро" №2. Преди 
да се превърне в галерия промещението било просто място за творческа работа. Но сега е истинска 
галерия - със специалните лампи по стените, с организацията на пространството, с катрините и 
малките пластики .    
 
Заедно със Стойчо Зерлиев - художник и дългогодишен преподавател по живопис - са регистрирали 
Детски център по изкуствата "Зографче" - България към Фондация "Зографче - България", учредена 
от Стойчо през 2016 г. Идеята е да помагат и развиват талантите на деца със специални потребности 
(сираци, социално слаби, аутисти, деца с множествена склероза и други заболявания, на които арт 
терапията може да помогне), да развиват тяхното родолюбиво чувство и хуманизъм. Заниманията са 
в 14 направления на изкуството и се водят от квалифицирани преподаватели (рисуване, живопис, 
дизайн и мода, рисуван текстил, актьорско майсторство, музика, куклен театър, керамика, приложни 
изкуства, анимания, фотография, шахмат, вероучение и корабомоделизъм). Центърът развива своята 
дейност на бул. "Христо Ботев" 115Б. Галерията "Изкуство без граници" в "Бояна" ще бъде филиал на 
Детския център.  
 

 
 

Кирил Мандов рисува на морето заедно със своя 
ученик Христо, който страда от множествена 
склероза. Ето и  тяхната обща картина...  
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"Арт терапията развива сетивността, фината моторика, въображението и увереността в себе си", 
обяснява Кирил, който още докато следвал в Художествената академия, записал педагогически 
профил, който му дава право да бъде учител по рисуване в училище на деца от I до XII клас. Дори 
година и половина е работил като преподавател в Художествено училище, но така и не започнал 
постоянна работа там. Затова и пътят му тръгнал в друга посока, но пак с децата.  
 
Кирил обяснява, че през топлите месеци догодина ще организират за децата пленери в двора на 
Боянската църква-музей - вече имат уговорка с уредниците на културно-историческия паметник. 
И преди са ги пускали да рисуват на терен и младите художници били много щастливи да творят 
на открито сред зеленина и кристален въздух.       
 
Стойчо Зерлиев и синът му Благовест са направили изложба със свои картини през май 2017 г. 
Идеята била със събраните средства от продадените картини да закупят нужните материали за 
заниманията на децата в Центъра. Експозицията е била представена в Арт галерия "Изкуство без 
граници", само че на бул. "Христо Ботев" 115Б.   
 
На 27 ноември 2018 г. в Арт галерия "Изкуство без граници" в "Бояна" беше открита детска излож-
ба. Посетителите имаха възможност да видят картина дълга 7 метра - това е пано, което се състои 
от няколко картини на децата, закачени една за друга. Темата, върху която са работили малките 
художници е  "Аз обичам България, не защото е слънчева и красива, а защото е моя родина".  
 

 
 

Кирил Мандов със своята преподавателка от Катедра “Здравни грижи” към ФОЗ 
на Медицински университет—София проф. Иванка Стамболова по време на отк-
риването на галерията “Изкуство без граници” в квартал “Бояна” (11.11.2018 г.) 
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Кирил Мандов, 

художник и студент IV курс, специалност "Медицинска сестра" във ФОЗ на МУ: 
КОЛКОТО ПОВЕЧЕ ДОБРО ПРАВИМ, ТОЛКОВА ПОВЕЧЕ ДОБРО НИ СЕ ВРЪЩА 

 
- Вие сте художник по душа и призвание. Как се справяте с всички тези инжекции и манипулации, които 
трябва да извършва една медицинска сестра? 
 
- Докато учех трябваше да помагам в Операционния блок на спешното отделение във ВМА. Бойното ми 
кръщение беше още в първия ден - не трепнах и за миг пред вида на кръвта. Аз съм художник и възприемам 
кръвта като цвят, като символ на живота. Още в Художествената академия съм учил анатомия и знаех теоре-
тично всички мускули, органи и системи. Образованието ми в Медицински университет - София допълни и 
обогати моите първоначални знания за човешкото тяло. Благодарен съм на моите преподаватели. Щастлив 
съм, че днес на откриването на изложбата дойде проф.  Стамболова. Помня, че по време на кандидатстуден-
тския изпит тя беше в тричленната комисия, имаше добронамереност от тяхна страна и изпитът мина мно-
го добре. По-късно по време на учебния процес атмосферата винаги е била чудесна  - проф. Стамболова  е 
един добронамерен и лъчезарен човек.   
 

- Прави ми впечатление, че тя се вълнува за студентите си - не само в учебния процес, но и какви странич-
ни занимания имат, какво ги вълнува... 
 
- Това е много хубаво, защото външният живот винаги рефлектира и върху нашия вътрешен и  професиона-
лен живот. Аз приемам пациентите първо като хора, като един микросвят - един малък космос и се стремя 
да навляза в техния свят, да се поставя в тяхното положение. Аз също съм бил пациент и знам колко е важна 
благата дума - тя лекува 50% от болката и болестта Комуникацията с пациентите е много важна и се радвам, 
че винаги успявам да намеря общи теми с тях. Това ги разтоварва и отпуска.  
 
- На каква възраст решихте да се посветите на своето второ поприще - здравните грижи? 
 
- На 39 години.      
 
- Вие сте представител на новите хора, които са свободни да избират и да се развиват непрекъснато и за 
тях никога не е късно за нов избор. 
 
- Да, никога не е късно! Както се казва в една римска сентенция "Докато дишам - надявам се". По принцип 
възрастта е нещо относително. Американският писател Дейл Карнеги е казал, че между биологичната и 
физиологичната възраст може да има 30 години разлика - може да си на 70 години и да се чувстваш на 40 и 
обратното. Всичко зависи от начина на живот, от мирогледа, от нагласата на човека за развитие.  
 
-   Видях на изложбата Вашата дипломна работа от академията - дърворезба, изобразяваща борбата 
между Доброто и Злото. Защо избрахте тъкмо този мотив? 
 

- Още в гимназията открих Бог и тази тема ме вълнува оттогава. Самата сцена е подсказана от стихотворение 
на една австралийска поетеса, в което тя описва как едно момиче отива да пие вода от извора и от тръстика-
та се показва една змия като олицетворение на Злото.  
 

- Вие сте изобразили битката между Доброто и Злото като битка между змия и орел.  
 
-   Да, нали в Библията змията изкушава Ева. Орелът пък е символ на висините, на чистите стремежи.  По 
принцип борбата между Доброто и Злото е непрекъсната, винаги съществува - в нас, около нас, но най-вече 
вътре в нас и това ни пречи да се развиваме.  
 
- Изборите, които правим за нас и за другите всъщност правят света...  

 
- Да. И колкото повече добро правим - толкова повече добро ни се връща. Убеден съм в това. 
 

- Пожелавам Ви много успехи във Вашата добротворческа работа!  
 
- Благодаря! 

Разговора води  Румяна Милева   
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Българската асоциация на професионалистите по 
здравни грижи ще стартира в началото на 2019 г. 
Национална кампания за скрининг за рак на  млеч-
ната жлеза, насочена към нейните членове  - меди-
цински сестри, акушерки, медицински и рентгено-
ви лаборантки, рехабилитаторки и медицински 
фелдшерки/лекарски асистентки. Профилактични-
те прегледи ще се извършват с  най-съвременната 
Braster Pro технология за ранна диагностика на рак 
на гърдата.  
 
На 19 декември 2018 г. в конферентната зала на 
БАПЗГ  управителят на компания "Интер Бизнес’91" 
Людмила Зафирова  дари модерната апаратура на 
председателя на УС на БАПЗГ Милка Василева и 
направи кратко представяне на технологията.  
 
"Благодаря Ви, че в навечерието на Коледа получаваме  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

възможност да започнем да осъществяваме инициатива, 
обърната към здравето на нашите специалисти, които 
се грижат всекидневно с висок професионализъм и всеот-
дайност за своите пациенти. Ще направим така, че да 
осигурим възможност за профилактични прегледи в раз-
лични градове на страната", обърна се към дарителя 
г-жа Милка Василева и изтъкна, че по данни на Асо-
циацията у нас работят 36 000 жени в направление 
"Здравни грижи". "Един от най-честите поводи да 
ползват медицинската си застраховка, която БАПЗГ 
им осигурява, е именно ракът на гърдата", изтъкна 
Милка Василева. 
 
"Националната кампания за ранна диагностика на 
рак на гърдата ще бъде третата ни инициатива, с 
която се включваме в Глобалната инициатива Nurs-
ing now ("Здравните грижи сега) на Световната 
здравна организация (WHO) и Международния  

 
 
 
 
 

БАПЗГ СТАРТИРА НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ  
ЗА ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРЕГЛЕДИ ЗА РАК НА ГЪРДАТА  
СРЕД ПРОФЕСИОНАЛИСТКИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ 

 

 
 

 

Управителят на компания "Интер Бизнес’91" Людмила Зафирова и председате-
лят на УС на БАПЗГ г-жа Милка Василева (от ляво надясно) с дарената апара-
тура.    
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съвет на сестрите (ICN), която стартира на 27.02.2018 
г. Тя е насочена към повдигане на имиджа и статута 
на медицинските сестри в целия свят", каза още г-жа 
Василева.  
 
"Грижата за медицинските лица е висша форма на отго-
ворността към здравето на българите", заяви Людмила 
Зафирова, която е официален представител на 
Braster Pro технологията за България. Тя подчерта, че 
ключът към превенцията е в достъпната профилак-
тика и добави, че технологията Braster е без облъчва-
не и позволява да се правят прегледи няколко пъти в 
годината, включително от млади жени с генетична 
обремененост и повишен риск от заболяване. Техно-
логията се основава на контактна термография с теч-
ни кристали. Освен с точност и бързина, тя се отли-
чава и с това, че е единствената подходяща за изслед-
ване във всяка възраст, включително за жени на въз-
раст под 50 г. и претърпели козметични корекции на 
гърдите.   
 
Диагностициран в ранен стадий, ракът на гърдата е 
напълно лечимо заболяване, при това без външни 
белези. Годишно в България се регистрират около 
3900 нови случая, а средно между 1300 и 1400 българ-
ки умират всяка година от рак на гърдата. Според 
данни на някои специалисти случаите на рак на гър-
дата в България при жени на възраст между 30 и 35 
години се увеличават, а най-младата пациентка с та-
зи диагноза у нас е едва на 14 години. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Braster Pro технологията за ранна диагностика на 
рак на гърдата е разработка на полски учени и 
полската компания "Брастер".  Нейното създава-
не става възможно след решение военна разработка 
да се приложи за развитие на медицинската диаг-
ностика и благодарение на финансов ресурс в раз-
мер на 23 млн. лева, отпуснат от ЕС, обясни уп-
равителят на компания "Интер Бизнес’91" Люд-
мила Зафирова.   
 
Преносимата апаратура се състои от устройство 
за снемане на термографско изображение на гърда-
та, както и от мобилно приложение, чрез което 
може да бъде извършено изследването. Термографс-
ките изследвания на даден пациент се обработват 
от автоматичен софтуер. При отсъствие на ре-
гистрирана патология, резултатите се получа-
ват в акаунта на лекаря до 5 минути.  
 
При съмнение за наличие на патология системата 
изисква попълване на допълнителни данни за даден 
пациент и термографските снимки се преглеж-
дат допълнително от квалифициран рентгенолог. 
При това положение резултатът след изследване-
то се получава в системата в рамките на 48 часа. 
При съмнение за рак се прави консултация с мамо-
лог. 

 

 
 

Людмила Зафирова разказа по време на представянето в централа-
та на БАПЗГ на какъв принцип работи Braster Pro технологията.  
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На 4 декември 2018 г., Никулден, в "МБАЛ-Самоков" 
ЕООД се състоя честване на 140-годишнината на бол-
ничната помощ в града. Официални гости на праз-
ника бяха председателят на Комисията по здравео-
пазването в парламента д-р Даниела Дариткова, доц. 
д-р Лъчезар Иванов - зам.председател на Комисията 
по здравеопазването, народните представители Ва-
лентин Милушев и Радослав Стойчев,  кметът на Са-
моков Владимир Георгиев, д-р Александър Златанов - 
директор на РЗИ - София област, проф. Магдалена 
Александрова - зам. -декан по учебната част на ФОЗ 
към Медицински университет- София, Пламен Тау-
шанов - председател на Българската асоциация за 
закрила на пациентите и др. 
 
„Преди 140 години община Самоков е една от първите с 
местно самоуправление след освобождението от турско 
робство и една от първите с болнична помощ! Това 
показва отговорното отношение на нашите деди още в 
тези нестабилни и несигурни времена към здравео-
пазването и грижата за жителите на Самоков”, изтъкна 
в началото водещата Даниела Добревска.  
 
Управителката на „МБАЛ-Самоков” д-р Красимира 
Ковачка откри тържеството и говори подробно за 
историята на болницата, за превратностите през 
изминалите много десетилетия, за сегашните 
инвестиции, информира местният вестник 
"Приятел". 
 
Д-р Александър Златанов прочете поздравителен 
адрес от името на министъра на здравеопазването 
Кирил Ананиев, в който се изтъква, че 
министерството подкрепя стремежа на самоковската 
болница за развитие на съвременна база за 
диагностика и лечение, отговаряща на европейските 
стандарти за качество и достъпност. „Убеден съм, че 
откриването на реновираното отделение по кардиология е 
поредната стъпка в тази посока”, завършва 
приветствието. 
 
Председателят на Българския червен кръст акад. 
Христо Григоров връчи почетно отличие – сребърен 
медал, обширно поздравление и почетна грамота от  

 
името на организацията на д-р Ковачка и добави, че  
болницата е по-млада от БЧК само с един месец. 
 
"Щастлива съм да бъда част от това честване, защото е 
важно да споделяме, да популяризираме и да утвърждава-
ме добрите новини за успешните общински болници", 
посочи д-р Дариткова. Тя бе приятно изненадана, че 
в двора на болницата се изгражда храм. „Важно е, че 
се грижите не само за телесното здраве, а и за духовното 
спасение на пациентите", отбеляза още председателят 
на здравната комисия. 
 
"Продължавайте все така упорито, с желание и задруж-
ност да постигате по-добра среда за работа и лечение - 
не само в материален, но и в чисто човешки план. Този 
прекрасен празник и наближаващата Коледа правят сър-
цата по-благородни и отворени към другите. Нека не 
само днес си казваме топли думи, но всеки ден да намира-
ме по нещо добро, което ще сгрее деня ни и ще ни направи 
по-силни!", пожела в своя поздравителен адрес към 
ръководството и медиците от болницата председате-
лят на УС на БАПЗГ Милка Василева.  
 
Към момента МБАЛ - Самоков е най-голямото ле-
чебно заведение в Софийска област и разполага с 
233 легла, разпределени в 11 отделения. Медицинс-
ките екипи обслужват нуждаещите  се от медицинс-
ка помощ в Самоков и Долна баня, и намиращите се 
на тяхна територия 29 села, два курортни комплекса 
и 16 вилни зони с общо население около 50 000 жи-
тели.  
 
Управителят на “МБАЛ-Самоков” д-р Красимира 
Ковачка отбеляза, че болницата е без финансови 
задължения и за Коледа персоналът на лечебното 
заведение ще получи 13-а заплата. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   
       МБАЛ-САМОКОВ ОТПРАЗНУВА СВОЯ 140-ТИ РОЖДЕН ДЕН 
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Архиерейският наместник в Самоков 
протоиерей Михаил Колев в съслужение 
с протоиерей Любомир Мишков и отец 
Георги Николов осветиха реновираното 
отделение по кардиология. Гостите 
разгледаха обновените, чисти и светли 
зали на отделението. Осветена бе и 
голяма икона на св. Варвара, която бе 
връчена от д-р Ковачка на началника на 
отделението д-р Николай Кабрански.  
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Ахинора Апостолова, 
медицинска сестра в УМБАЛ "Александровска": 

ОБЩЕСТВОТО НЕ СЕ ОТНАСЯ КЪМ НАС 
С НЕОБХОДИМОТО УВАЖЕНИЕ 

 

 
 

 
Име: Ахинора Янкулова Апостолова 
 

Образование: Висше 
 

Трудов стаж: 27 години 
 

Месторабота: УМБАЛ "Александровска" 
 

Професионална квалификация: Сертификат 
за професионална квалификация  по анестезиоло-
гия и реанимация; Социална педагогика (СУ "Св. 
Климент Охридски") 
 

Владеене на чужди езици: Руски език 
 

Хобита: Четене на художествена литература, 
разходки сред природата, домашни любимци 
 

Девиз: "Успявай въпреки всичко!" 
 

 

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  
   Ахинора Апостолова: 
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Недостигът на професионалисти по здравни грижи 
и неадекватното заплащане в сферата на здравеопаз-
ването демотивира работещите и отказва новозавър-
шилите да практикуват в Родината – такава е дейст-
вителността в България на фона на проваляща се 
здравна реформа, на криворазбрана и действаща по 
„български“ правила пазарна икономика.  
 
Предизвикателство е да продължиш да упражняваш 
професията си, в която си натрупал стаж и опит, съ-
що и амортизация при непрекъснато задаваните 
нови безсмислени изисквания (за образователно-
квалификационна степен например). Унизително е 
когато една сестра с двадесетгодишен стаж в реани-
мация трябва да инвестира за измислен курс във 
ФОЗ по „Клинични и здравни грижи“, за да не из-
падне от пазара на труда преди да получи правото 
да се пенсионира за прослужено време и старост. 
Прекрасно е да се трудим, при условие, че получава-
ме адекватно възнаграждение.  
 
Правото на труд е регламентирано в Конституцията 
на Република България, за това полагаме обществе-
но полезен труд независимо от неоправданото и не-
заплатеното реално натоварване, нелоялното поня-
кога отношение на висшестоящите и неблагодар-
ността на пациентите.  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Може би е сгрешен кодът на мисленето на ангажира-
ните и практикуващите професията на Флоранс 
Найтингейл, за да устояват въпреки всички неудобс-
тва и да изпълняват съвестно служебните си задъл-
жения. В 80% от случаите работещите в сферата на 
здравеопазването са принудени, за да оцелеят, да 
работят на две и повече места.  
 
Обществото ни не се отнася с необходимото уваже-
ние към заетите с опазване и подобряване на здрав-
ния статус на населението и се стига до парадокса, 
че неквалифицирания труд е по-високо платен от 
високо квалифицирания такъв. Загубата на доверие 
на пациентите към специалистите в здравеопазване-
то нанася вреда на здравния статус на населението.  
 
Непрекъснатият стрес, на който са подложени рабо-
тещите в ключови звена, където се оказва спешна и 
неотложна медицинска помощ, остава далеч от обсе-
га на трудовото законодателство, което пропуска 
високостепенната амортизация на човешкия фактор 
и я приравнява към трета категория труд.  
В тези условия хората продължават да се трудят и да 
отстояват правото си на живот. 
 

Есето е публикувано в Clinica.bg 
на 07.05.2018 г. 

   

   НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ 
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Виктория Стойчева, 
медицинска сестра в УМБАЛ "Александровска": 

НАДЯВАМ СЕ, ЧЕ ЗДРАВНАТА РЕФОРМА  
НЯМА ДА УНИЩОЖИ СЕСТРИТЕ В БЪЛГАРИЯ 

 
 

Име: Виктория Константинова Стойчева, на  
51 години.    
 
Месторабота: УМБАЛ „Александровска” ЕАД  
 
Трудов стаж: 33 години в УМБАЛ 
„Александровска” ЕАД  
 
Образование: УПК при ИПЗКССО (МА - гр. 
София, 1985 г.); Полувиш медицински институт 
(ВМА - гр. София, 1993 г.); Социална педагогика 
(СУ „Св. Климент Охридски”, бакалавърска 
степен, 1999 г.); Социални дейности (СУ „Св. 
Кл. Охридски” , магистър  2001 г.);  УЗГ (ФОЗ, 
МУ - София, магистър, 2016 г. 
 
Хоби: Плетиво, макраме, гобленарство 
 
Девиз: "Щастие има само тогава, когато неща-
та, в които вярваме, са същите като нещата, 
които правим." 

 

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  
  Виктория Стойчева: 
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Здравейте. Аз съм медицинска сестра вече с 33 годи-
ни стаж. Не желая да пиша мисли на велики хора, а 
да споделя моите чувства и мисли за тази професия.  
 
Може би ще прозвучи банално, но от дете желаех да 
стана лекар. Бях болнаво и много слабо дете, затова 
не посещавах детска градина. За мен се грижеше 
дядо ми, който беше сериозно болен. Той лежеше на 
леглото, гушкаше ме и ми четеше приказки. Разказ-
ваше ми за вълшебства и прекрасни места, за да стоя 
мирно, докато на него и на мен правеха ежедневни-
те вливания. Много исках като порасна да намеря 
лекарство, което да му помогне. Мечтата остана, но 
той почина на 52 години и не можа да ме види с бя-
ла престилка. Моята мечта да стана лекар също не се 
осъществи. Моето семейство имаше „досие” и не ми 
позволиха да уча медицина. Затова реших да стана 
много добра медицинска сестра. 
 
Попадни между подходящи хора и в правилното 
време, за да осъществиш мечтата си. 
Когато станах 10-ти клас въведоха т. нар. УПК. Един 
от посочените профили беше "Медицинска сестра". 
Кандидатствах с огромно желание и когато разбрах, 
че съм приета бях най-щастливия човек на Земята. 
Смятах, че това е голяма възможност да придобия 
практически умения и професионални знания. Ско-
ро бях прочела книгата на „Хонда”, който казва, че 
ако искаш да си добър професионалист, трябва да 
започнеш от най-ниското стъпало на професията, за 
да опознаеш в детайли проблемите и възможности-
те, които ти предлага всяко едно професионално 
ниво. Записах детски профил. Класната ни беше 
невероятен човек и ни каза, че първият месец ще 
бъде най-труден и който го издържи ще може да 
продължи напред. Заведе ни в Детската онкохемато-
логия и аз се провалих напълно. В отделението царе-
ше дух на обич, внимание, топлина, огромната чо-
вечност и професионализъм от страна на целия пер-
сонал, но въпреки това в детските очи имаше толко-
ва болка и страх, а в родителските очи  ̶  надежда и 
вяра. Персоналът ни разрешаваше да придружаваме 
децата, да им четем приказки или да си играем с тях, 
докато им текат системите, защото още нямахме ни-
какъв опит. Тогава имаше т. нар. комсомолски по-
чин - можеше да си заведеш дете от отделението 
вкъщи за уикенда. Имах си любимка, която беше 
оставена от родителите си. Заведох я в къщи, но ко-
гато отидох следващата седмица на практика, детето 
беше много зле. Казаха ми, че ме чака, за да му про-
чета приказка. Влязох в стаята. Когато ме видя, тя ми 
се усмихна. Започнах да чета, а тя ме държеше за  
 

 
 
 

ръка. След малко ръчичката ú се отпусна. Реших, че 
е заспала, но тя просто беше отишла при ангелите. 
Не бях на себе си от мъка и ужас. На 16 години си 
мислех, че децата боледуват, страдат, но винаги озд-
равяват. Исках да се откажа от професията. Смятах, 
че не мога да се науча да приемам смъртта. Класната 
не ми позволи. Каза да опитам в общия профил, че 
и там има смърт и че с нея не се свиква, но с времето 
се научаваш да я приемаш. 
  
Намерих себе си. 
Попаднах в колектив, в който цареше разбирателст-
во, колегиалност, огромен професионализъм, отго-
ворност, желязна дисциплина, но и огромно жела-
ние да те научат, да ти покажат, за да можеш колко-
то тях и още повече в името на доброто на пациента. 
Легловата база на отделението беше 120 легла - бе-
лодробно, ендокринология, кардиология и гастро-
ентерология. Всеки месец старшата медицинска сес-
тра ни завърташе в другото отделение. Така създаде 
от нас поливалентни сестри. Научих много и винаги 
имаше какво още да се учи, какво да се усъвършенс-
тва. Никога не ми омръзна. Катедрата се разшири и 
отвори интензивно отделение от смесен тип. Пред-
ложиха ми място, което приех.  

 
Ако си партньор в екипа си, значи си готов да да-
ваш и влагаш много повече от себе си, отколкото 
ако си само изпълнител. 
Така ми се отдаде възможност да продължа да се раз-
вивам. Там се създаде екип от ново поколение. Лека-
рите ни изнасяха ежемесечни семинари. Обучаваха 
ни в най-новите методики. Изискваха от нас дисцип-
лина, умения, знания, но впоследствие напълно раз-
читаха на нашата компетентност и преценка. Меди-
цинските сестри вече не бяхме само изпълнители, а 
участвахме активно в лечебния процес. Бяхме парт-
ньори. Никой не говореше за пари, а само за спасе-
ните пациенти и за въвеждане на други нови мето-
дики и технологии. Създадоха у нас чувство на мо-
жещи, знаещи и умеещи. Осмелиха се да ни изпра-
вят срещу медицински сестри от ГДР. Те ни гледаха 
как работим и казаха, че имаме всички умения и 
знания, но че те никога не могат да работят при на-
шите условия и заплащане. При тях сестри с такива 
умения се водели висш клас и получавали призна-
телност и едно от най-високото заплащане в бран-
ша.   
  
Дай увереност и самочувствие, но с покритие на 
персонала си и ще получиш неговата отдаденост. 
След няколко години се създаде Ангиографски сек-
тор към ИО. Предложиха ми да се обуча и аз приех. 

   

   НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ 
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Това изискваше много усилия от моя страна, защото 
ангиографското обучение преди 15 години беше 
индивидуално и доста скъпо, но даваше нови въз-
можности. Направих крачката и попаднах в нов 
свят. Труден, много отговорен, но безкрайно разно-
образен и интересен. Тук не може да ти омръзне. 
Работата беше светлинни години напред. Строг ал-
горитъм за работа. Унифицирано подреждане и по-
ведение. Шефът на екипа разчиташе напълно на 
нашата компетентност - от поставяне на ЕКГ елект-
родите до сваляне на частична анамнеза. Работехме 
„ръце в ръце”. Говорехме си с очи. Умората и отго-
ворността беше огромна. Понякога, когато си сва-
ляхме оловната престилка, нямахме сили да си тръг-
нем. Сядахме на масата, а санитарите ни спретваха 
нещо ободряващо. Но нямаше нищо по-хубаво от 
тази умора. Нищо не можеше да замени благодар-
ните очи на пациента след успешна емболизация 
или усмивката на родителите, когато им кажеш, че 
туморът може да се отстрани с операция и детето 
има шансове. Бях горда, че съм част от този екип. 
Добих самочувствие на знаещ и можещ професиона-
лист.  
 
Никога не съм желала да напусна страната си. Без-
крайно много харесвам историята, природната ú 
красота и народа си.  
Разбрах, че ако желаеш и тук можеш да се развиваш 
и растеш в кариерата. Искам да работя за страната 
си. Да ú дам всичките си знания и умения, придоби-
ти в годините. Да ги предам на младите колеги. Това 
обаче не означава, че желая да работя без трудът ми 
да бъде правилно оценен и заплатен. Искам лекари-
те да спрат да се правят, че ни няма и могат да рабо-
тят без нас. Разберете, че без професионалисти по 
здравни грижи няма екип, т.е. работата няма да вър-
ви. Проф. Александър Чирков казваше нещо много 
вярно, а именно че един хирург може да е направил 
перфектната операция, но ако впоследствие болни-
ят не е обгрижен правилно, може да се стигне до 
летален изход. Ние, професионалистите по здравни 
грижи, сме свързващото звено между пациента и 
лекаря. Ние сме хората, които се грижим за правил-
ното провеждане на лечебно-хранителния режим.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ние, професионалистите по здравни грижи, сме 
тук. Имаме семейства, грижи, сметки. Страдаме от 
безработицата, ниското заплащане и се разболяваме. 
Въпреки това се опитваме винаги да сме усмихнати, 
позитивни и приветливи. Да проявим разбиране 
към нуждите, болката, страха и страданието, пред 
които са изправени пациентите. Да дадем надежда и 
в същото време, все едно между другото, перфектно 
да си свършим работата, защото Хипократовата 
клетва е нашето верую.  
За това Хора събудете се! Стига ни критикувахте 
винаги, когато медиите показват грешките ни. Гре-
шат хората, които работят. Проявете възпитание и 
търпимост. Вижте фактите, защото въпреки, че 
здравната реформа ни превърна в шесторъкия Ши-
ва, ние също сме просто хора. От нас се изисква да 
попълваме купища формуляри и отчети. Учудващо 
е как смогваме да изпълним всички изисквания на 
системата, лекарите и пациентите.  
 
Продължавам да живея с надеждата, че опитите 
на здравна система за реформа няма да унищожи 
медицинските сестри в България. Че ще можем да 
предадем опита и знанията си на новото поколение 
медицински сестри, защото не може всички ние да 
ставаме старши или да преподаваме в университети-
те. За това също трябват съответните умения и дар-
ба. Това да надграждаш над уменията и знанията, 
които имаш също е развитие, което трябва да има 
морално и финансово измерение, за да действа сти-
мулиращо. Че ще можем достойно да остареем. Да 
бъдем до родителите, децата си и хората, които като 
нас повярваха и останаха, а сега се нуждаят от гри-
жите ни и вярват в способностите ни.  
 

Есето е публикувано в Clinica.bg 
на 08.05.2018 г. 

   

   НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ 
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Елена Маджарова, 
медицинска сестра в МБАЛ - Пазарджик: 

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО ЗА МЕН Е 
ИЗПИТАНИЕТО, КОЕТО ПОЛУЧАВАМ, 

А МОТИВАЦИЯТА - УСМИВКИТЕ НА ПАЦИЕНТИТЕ 

 

Име: Елена Илиева Маджарова 
 

Възраст: 49 г. 
 

Образование: Висше 
 

Професионална квалификация: магистър по Управление 
на здравните грижи; магистър по Здравен мениджмънт и 
Стопанско управление; бакалавър по Социални дейности; спе-
циалист - медицинска сестра общ профил; специализация по 
приложна психология и психотерапия; консултант по кърме-
не; специалист по хранене на деца с вродени лицеви аномалии; 
курсове за СДО на различна тематика 
 

Трудов стаж: 25 г. 
Месторабота:"МБАЛ-Пазарджик” АД (Отделение по 
анестезиология, реанимация и интензивно лечение и 
Неонатологично отделение - Интензивен сектор)  
 

Владеене на чужди езици: Руски, френски, немски и анг-
лийски - средно ниво  
 

Хобита: Да чете, да пътува и да общува  
 

Девиз: "Аз вярвам в себе си и упорито преследвам целите 
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  
     Елена Маджарова:  
 
 



60  

ЗДРАВНИ ГРИЖИ, брой 12/2018 

 
 
 

Професия „Медицинска сестра”- призвание, съдба 
или помагаща професия в интерес на пациента. За 
да бъдеш медицинска сестра преди всичко трябва да 
си човек, с готовност да си полезен на тези, които 
имат нужда от теб. Искам да споделя, че съм 
работила и работя само в „тежки” отделения и това 
за мен е предизвикателство. Какво по-голямо 
предизвикателство от това ежедневно да се 
сблъскваш със смъртта и раждането на новия живот. 
Нито за миг не съм съжалявала за избора ми на 
медицинска сестра, за която роля има моята майка, 
на която съм благодарна, че ме насочи в правилната 
посока. Предизвикателство за мен е изпитанието, 
което получавам, а също и мотивацията да работя и 
помагам на хората и да виждам техните усмивки на 
лицето им. Въпреки трудните условия, на които сме 
подложени, ние медицинските сестри често 
посрещаме негативното отношение на пациентите и 
техните близки. Въпреки това  успяваме  да 
овладяваме създалата се ситуация. 
  
Предизвикателство да работя в България е малкият 
пациент, който се бори за живота си - недоносените 
бебета. Общуването с техните родители е 
предизвикателство за нас, защото виждаме 
вълнението и сълзите в очите им и  трябва да 
намерим топлите думи, които да им вдъхнат вяра в 
изхода от лечението на детето им. Да си призная в 
началото на моята кариера имах възможност да 
замина на работа в Германия. Отидох на интервю, 
преминах през няколко етапа и бях одобрена. 
Трябваше да замина след 2 месеца. Но какво се слу-
чи през това време, започнах да се замислям къде 
съм тръгнала? Ще спечеля пари, но ще загубя се-
мейството - майка, съпруг и деца.Тогава се амбици-
рах още повече, бях мотивирана да уча и работя, за 
да се развивам в България и да постигна моите цели 
и желания. И това се случи с много усилия постиг-
нах и намерих своето място - с труд и учение и в 
България се успява.  
 
Предизвикателството да работя  в България и 
мотивацията, която имам  е  благодарение на 
прекрасното  ми семейство, което винаги ме 
подкрепя и вярва  в мен.  Имала съм трудни 
моменти, когато трябва да взема решение и те ми 
помагат и вярват, че ще се справя със всички 
предизвикателства. Те ми дават сили да 
продължавам напред. Особено синът ми, който не 
пропуска моментът да ми каже, че съм призвана  за 
тази професия и, че тя е за мен, а това ми доставя 
огромно удоволствие. 

  
Предизвикателство е да работим в България, именно 
ние, медицинските сестри, които сме първите по-
мощници на лекарите, в условията, които ни пре-
доставя здравеопазната система. За мен сестринска-
та професия е престижна въпреки, че в момента сме 
недооценени, но все пак тук е нашето място в Бълга-
рия, знанията и опита сме получили тук и камъкът 
си тежи на мястото. Трябва да сме внимателни с па-
циентите, които са толкова раними в този момент на 
заболяването си. Неведнъж пред мен са стояли паци-
енти, които се страхуват от предстояща манипула-
ция, по-скоро от неизвестното, което им предстои. В 
този момент аз съм психологът и сестрата, която 
трябва да ги успокои. Предизвикателство за мен е 
оценката и мнението, които пациентите дават за моя 
професионализъм. Ето защо съм мотивирана да ра-
ботя все още в България. В много моменти ми е 
трудно, отговорността е огромна, но въпреки това 
вярвам в бъдещето, вярвам, че ще дойде по-добро 
време за нас.  
 
Оставям да работя в България, защото смятам, че ще 
се променят условията на работа и ние, които оста-
ваме сме най-смелите, упоритите, решителните и 
безстрашните медицински сестри, които искат да са 
част от промяната.            
 

Есето е публикувано в Clinica.bg 
на 09.05.2018 г. 
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Владеене на чужди езици: Английски език, Б2 от Евро-
пейската езикова рамка от Нов български университет, 
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Да си професионалист по здравни грижи в България е 
дръзко начинание, на което устояват все по-малко 
наши сънародници. Заплахата страната ни съвсем 
скоро да се окаже без нужните специалисти е напълно 
реална. Решихме да ви покажем защо това е така, с 
надеждата, че решаването на проблемите минава 
през тяхното споделяне.  
"Предизвикателството да работя в България" е те-
мата на националния конкурс за есе, който организи-
ра Clinica.bg заедно с Българската асоциация на про-
фесионалистите по здравни грижи (БАПЗГ).  
Състезанието е част от глобалната кампания на 
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 Ваня Георгиева: 
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“...Българио, драга, мила, 
земля пълна с добрини, 
земля, що си ме кърмила, 
моят поклон приемни! 
 
Любя твоите балкани, 
твойте реки и гори, 
твойте весели поляни, 
де бог всичко наспори; 
 
твойте мъки и страданья, 
твойта славна старина, 
твойте възпоминанья, 
твойта светла бъднина. 
 
Дето ази и да трая - 
за теб мисля и горя, 
в теб родих се и желая 
в теб свободен да умра“. 
 
„Де e България?“ 
Иван Вазов 

 
Революцията на една медицинска сестра 
 
Де е българското? То е в България и във всеки един 
от нас, роден в нея. Независимо дали сме във или 
извън родината, ние сме и ще си останем българи, 
както по душа, така и по образ... 
 
Живеем в глобален, интересен и различен свят. За 
да  посрещнем  здравните предизвикателства на XXI 
век - Векът на здравните грижи в световен мащаб, 
ние, здравните професионалисти имаме и ще имаме 
ключова роля, защото грижата за човека изисква 
призвание и вътрешна нагласа за себеотдаване в 
името на нещо велико - живота и здравето на човека. 
Аз вярвам, че една революция може да започне с ед-
на медицинска сестра... Едва ли някой ще повярва, 
че тя е в състояние да породи революция, промяна, 
но аз осъзнах и тежестта й,  силата й,  и съм горда, че 
съм част от тези хора - братството на медицинските 
сестри! 
 
Погледнете тези хора  
"Бяла като ангел, нежна като бриз..." 
 
Революцията на една медицинска сестра започва 
от Флорънс Найтингейл – английска медицинска 
сестра и обществен деятел, основоположник на 
научното сестринство с първото научно 
определение за сестринството в своя труд “Записки 
за грижите“ (1859), първа организирала сестрински  
подразделения за оказване помощ на ранените 
войници. 

 
Виржиния Хендерсън - американска медицинска 
сестра, преподавател и изследовател. През 1961 г. 
написа своят труд “Основни принципи на сестринс-
ките грижи“. Написаното в него определение за сес-
тринските грижи е актуално и днес, в XXI век: 
„Уникалната задача на медицинската сестра е да оказва 
помощ на човек, било то болен или здрав, при осъществя-
ване на действия, имащи отношение към неговото здра-
ве, възстановяване или спокойна смърт...“  
 
Анри Дюнан (1828 – 1910) - швейцарски предприе-
мач, хуманист и филантроп, създател на Червения 
кръст и насърчител на Найтингейл. 
 
Елизабет Фрей -  направила първи опит да органи-
зира сестринството в Англия като открива училища 
за обучение на медицински сестри.  
 
Баронеса Юлия Вревская - придворна дама на рус-
ката императрица Мария Александровна, оставила 
бляскавите приеми, за да дойде с руските освободи-
телни войски в България и да почине от тиф край 
Бяла. 
 
Царица Мария-Луиза (1870 – 1899) - първата жена 
на българския цар Фердинанд, височайша покрови-
телка на Червения кръст.  
 
Царица Елеонора (1860 – 1917) -  с право може да 
бъде наречена “Българската Флорънс Найтингейл”. 
Взима участие в Руско-японската война като начал-
ник на санитарен влак, както и в Балканската, и в 
Първата световна война. Нещо повече – царица Еле-
онора е единствената коронована особа, която заве-
щава да я погребат в облекло на милосърдна сестра! 
 
Принцеса Ройс, която завършва курсовете за меди-
цински сестри към Германския Червен кръст, и е не 
само, също височайша покровителка, но и почетна 
председателка на БЧК, създателка на Първото 
софийско дружество “Самарянка”. 
 
Мери Агнес Джоунс е станала първата английска 
медицинска сестра на 24 април през далечната 1925 
г. 
 
Царица Йоанна със свои средства участва в построя-
ването на Работническата болница, днес УМБАЛ 
“Царица Йоанна – ИСУЛ” и е редовен дарител и 
посетител на единственото тогава у нас Училище за 
милосърдни сестри в София. Дъщеря ѝ, княгиня 
Мария-Луиза е завършила 3-годишния курс за ми-
лосърдни сестри към Испанския Червен кръст. 
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Райна Княгиня, първата наша дипломирана аку-
шерка , която се учи и дипломира в Москва. 
  
Моята гледна точка, на медицинска сестра 
Ще се върна в настоящето и ще се постарая да отбе-
лежа няколко революционни неща, които се случи-
ха в професията на медицинската сестра в България, 
благодарение на обединените усилия на съсловието 
ни, в които бях и вярвам, че съм  участник и буди-
тел.  
  
Първо: 
 Революционно събитие е, че 39-то Народно събра-
ние в София  прие Закон за съсловната организация 
на медицинските сестри, акушерките и 
осоциираните медицински специалисти, чрез който 
се хармонизира здравното законодателство в 
България с това на Европейския съюз, законово се 
регламентира създаването на организацията и се 
въведе Единен електронен регистър. 
  
Второ: 
Приемането на  Наредба № 1 на МЗ от 8 февруари 
2011 г. за професионалните дейности, които меди-
цинските сестри, акушерките, асоциираните меди-
цински специалисти и здравните асистенти могат 
да извършват по назначение или самостоятелно е 
следващото революционно събитие, защото с тази 
наредба законово се регламентираха дейностите, 
които професионалистите по здравни грижи имат 
право да извършват. 
 
Трето: 
За първи път в Закона за лечебните заведения, в 
член 17а. от 2015 г. се дава възможност в медицинс-
кия, медико-денталния и диагностично-
консултативния център да се разкриват звена, в кои-
то медицински сестри самостоятелно оказват здрав-
ни грижи. 
  
Четвърто: 
Със Заровед № РД-01-102 от 11 май 2015 г. МЗ утвър-
ждава Кодекс за професионална етика на медицинс-
ките сестри, акушерките и асоциираните медицин-
ски специалисти. 
 
Защо професията не е получила обществено приз-
нание? 
В законодателен аспект се случиха революционни и 
важни промени, но по отношение на общественото 
признание на професията на медицинска сестра аз 
вярвам и очаквам, че ще бъда свидетел на такива 
благотворни промени и в обществото. В последните 
години наблюдавам със скръб деградацията на бъл- 
 

 
 

гарското общество. Следвайки праволинейно раз-
лични чужди модели „на парче“ на здравеопазване, 
последва миграция на населението, селата се обез-
людиха, свидетели сме на демографски срив, отри-
цателен естествен прираст... и причино-
следствената връзка е налице. Лекарите и медицинс-
ките сестри стават необходими, когато хората създа-
ват нездрава среда и човечеството се отдалечава от 
живота и природата, защото взаимоотношенията 
между пациента и медицинската сестра отразяват 
общественото мнение, нагласи и развитие.   
 
Медицинските сестри заминават на Запад много 
огорчени от неразбирането на професията им дори 
сред медицинските екипи, от унизителното отноше-
ние към тях, от незачитане на човешкото им и про-
фесионално достойнство. Дори ниското заплащане 
на труда остава на втори план. 

 

А тези, които останахме в България сме принудени 
да работим най-малко на 2 места, за да получим въз-
награждение, което е на ръба на физическото ни 
оцеляване. Прогнозата е дефицитът да нараства, 
защото голяма част от медицинските сестри у нас са 
в нетрудоспособна възраст и на голяма част от тях 
им предстои да навършат пенсионна възраст в след-
ващите 5 години. 
 
Здравната реформа се провали! 
По думите на академик Дамян Дамянов: „Така паци-
енти станаха клиенти, а клинични пътеки – услуга. 
Здравето го превърнахме в стока“, и обяви, че "здравна-
та реформа се е провалила напълно“. Като част от цяло-
то общество сме свидетели на това, ние сме участни-
ци и потърпевши. Същността на сестринството - ми-
лосърдието и човечността - вече не са  ценни. 
 
Завръщане към източника 
В съвременното общество е изместен фокусът на 
медицината. Хипократ за първи път разглежда чове-
ка като единно цяло, свързано с околната среда. Ко-
гато се лекуват симптомите на проблема, обикнове-
но се счита, че поправителните мерки ще премахнат 
самия проблем, но това рядко се случва. 
 
Нека освен високите технологии в медицината да 
върнем състрадателността, добротата, човечността, 
милосърдието към хората, защото: "Сестринството е 
уникална професия, за която се изисква университетско 
образование, съчетано с любов към хората, милосърдие, 
желание да помагаш и да се учиш непрекъснато, съпри-
частност към болката и страданието, готовност да се 
жертваш за другите, да работиш в екип и да изпълняваш 
служебния си дълг безотказно." (Милка Василева, 
председател на БАПЗГ). 
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Категорично е утвърден терминът „nursing“, който 
включва в себе си представата за мисия, за самостоя-
телност и престиж. 
 
Плодовете на тежките времена 
През последните години сестринската професия бе 
изправена пред сериозни изпитания и предизвика-
телства. Задълбочи се процесът на необосновани 
съкращения на сестри в болниците. Ограничен бе 
приемът във висшите медицински училища. Стан-
дартът за добри здравни грижи изисква на един ле-
кар в лечебните заведения да се падат по 4 сестри. У 
нас се падат 0.9 и се закриват болници и отделения. 
 
Още преди 10 години България обяви бедствено по-
ложение и задаващ се критичен недостиг на меди-
цински сестри. В момента медицинските сестри у 
нас са точно два пъти по-малко от необходимото за 
нормално функциониране на здравната ни система. 
Понастоящем в България сестрите са на изчезване, 
както и милосърдието, което, когато става дума за 
медицина, не е етична норма, а задължителен еле-
мент от лечебния процес, необходим за излекуване-
то и възстановяването на пациента.  
 
У нас на 100 000 души население се падат 485 сестри, 
а в Европа -740. Стандартът за добри здравни грижи 
изисква на един лекар в лечебните заведения да се 
падат по 4 сестри. У нас се падат 0.9 и се закриват 
болници и отделения. Пациентите са недоволни, 
медицинските специалисти са недоволни, непрекъс-
нато се сменят управляващите на най-високите ета-
жи. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Аз следвам своя път! 
Приемам предизвикателствата на времето и в 
професията. Имам своите жалони за работа и 
развитие с основната цел на СЗО "Здраве за всички в 
XXI век": 
 Промоция на здраве 
 Превенцията на заболяванията 
 Оказване на здравни грижи 

 
Аз следвам моя път, път дълъг, много дълъг и кра-
сив. Пътят е странно нещо... Следвах пътя си във 
времето на два века. Никога не мога да се отблагода-
ря достатъчно на хората, които бяха до мен и с мен 
по дългия ми път. Когато има добри хора и светът е 
добър! 
 
Спомням си, че да бъда медицинска сестра беше 
детската ми мечта. Първа отивах в детската градина, 
за да облека бялата престилка и да взема чантата 
“Чичо доктор“. От тогава и до сега имам потребност 
да помагам и да се грижа за хората и тяхното здраве. 
Учила съм много и още уча и предавам знанията и 
опита си в сестринската професия. Целият ми живот 
е свързан с тази професия, отдадена съм ѝ изцяло в 
България и по света и не намирам за себе си друго 
професионално поприще.   
 

Есето е публикувано в Clinica.bg 
на 10.05.2018 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

   НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ 
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Марияна Георгиева, 

директор на ДДЯ №4 "Веселушки" - гр. Монтана: 
МИЛИ КОЛЕГИ, БЪЛГАРИЯ СЕ НУЖДАЕ  

ОТ ВАШАТА МЛАДОСТ И СИЛА! 
 
 

 
 

 
Име: Марияна Вътова Георгиева  
 
Възраст: 60 г. 
 
Образование: Бакалавър 
 
Трудов стаж: 41 г. като медицинска сестра 
 
Месторабота: Директор на ДДЯ №4 
„Веселушки“ - гр. Монтана 
 
Чужди езици: Руски, френски 
 
Девиз: "Аз се родих в България, работих в 
България! Ще остана в България!" 
 

 

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

  
 

 
Представяме Ви есето на Марияна Георгиева: 
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Аз съм на 61 години. Работя като медицинска 
сестра 41 години. 
 
В залеза на професионалната си кариера се об-
ръщам към вас, скъпи мои колеги. Като искам с 
примера си да предизвикам у вас увереност, че 
ние, специалистите по здравни грижи, сме иг-
рали и играем важна роля в здравеопазването. 
Неотлъчно до леглото на болния. Неуморно, 
без да щадим сили и знания сме доказали и до-
казваме своята значимост. Нека да останем до 
нашите родители, деца и близки в най-трудния 
за тяхното здраве, момент. 
 
Да помогнем на болния! 
 
Да опазим здравия! 
 
Има много „ДА"-та в значението на нашата 
професия. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Нека чрез себеотдаване да подобрим имиджа на 
нашата професия и статута на медиците в Бъл-
гария. 
 
Да посрещнем предизвикателствата на ХХI век 
като с работата си докажем своята роля в 
„промоцията“ на здраве, превенцията на забо-
ляванията и оказването на здравни грижи. 
 
Призовавам Ви мили колеги – Останете да ра-
ботите в България! 
 
Вие сте предизвикателството, Вашата младост и 
сила! 
 
България има нужда от Вас! Тук, сега и завина-
ги! 

 
 

Есето е публикувано в Clinica.bg 
на 11.05.2018 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

   НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ 

 

 



67  

ЗДРАВНИ ГРИЖИ, брой 12/2018 

 
 

ПОЧТИ ГОДИНА ОТ ПЪРВАТА СРЕЩА  
НА РЪКОВОДСТВОТО НА БАПЗГ  

С ЕКИПА НА МИНИСТЪР АНАНИЕВ 
 

 
Почти една година измина от първата среща между ръко-
водството на Българската асоциация на професионалисти-
те по здравни грижи и министъра на здравеопазването 
Кирил Ананиев. Тя се състоя в здравното ведомство на 15 
януари 2018 г. На срещата професионалистите по здравни 
грижи представляваха г-жа Милка Василева – председател 
на УС на БАПЗГ, г-жа Петя Недкова – председател на На-
ционалния съвет по качество на БАПЗГ, г-жа Дафинка 
Коцева – главен секретар на БАПЗГ и г-жа Мария Балевска 
– парламентарен секретар на БАПЗГ. От страна на МЗ 
присъстваха министър Ананиев и неговите заместници - 
г-жа Жени Начева и д-р Бойко Пенков.  
 
Министър Ананиев изслуша внимателно подробната ин-
формация за състоянието на съсловието и усилията на 
БАПЗГ. Основните искания поставени на неговото внима-
ние бяха: 

 

 Повишаване на заплатите на професионалистите 
по здравни грижи 

 Създаване на длъжност в МЗ Главен републикански 
експерт по здравни грижи 

 Създаване на стандарти по здравни грижи 
 Необходимост от промени в Наредба № 3 и Наред-

ба №26 на МЗ за училищното и детското здравео-
пазване 

 Създаване на възможност за самостоятелни прак-
тики на професионалистите по здравни грижи, 
така както е заложено в Наредба №1 на МЗ за про-
фесионалните компетенции (създаване на детски и 
женски консултации, центрове за интергирани 
здравни и социални грижи) 

 Необходимост от подкрепа на държавата в процеса 
за продължаващо обучение 

 

 

 ХРОНИКА 
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АКУШЕРКИТЕ НАПИСАХА СВОИТЕ ИСКАНИЯ  

В ДЕКЛАРАЦИЯ ДО ОТГОВОРНИТЕ 
ИНСТИТУЦИИ 

 
Законово регламентиране на акушерските 
пренатални, постнатални и патронажни грижи в 
извънболничната помощ, изработване и приемане на 
акушерски стандарт, създаване на законодателна 
възможност за реално работещи самостоятелни 
акушерски практики в извънболничната помощ, 
осигуряване на оптимални условия за продължаващо 
обучение и кариерно развитие, въвеждане на 
мултисекторен подход за майчиното и детското 
здраве, стартова заплата в размер на три минимални 
работни заплати за страната и осигуряване на 
достойно заплащане на акушерките, съобразно 
тяхната квалификация и медицински отговорности. 
Това са накратко шестте искания на акушерките, 
които бяха включени Декларацията на акушерките в 
Република България, приета на 17 януари 2018 г. от 
участниците в Дискусионния форум "Акушерката - 
подценената професия". Събитието бе организирано 
от Българската асоциация на професионалистите по 
здравни грижи и Алианса на българските акушерки 
по повод Деня на родилната помощ, традиционно 
отбелязван на 21 януари. 

 
Декларацията бе изпратена до президента на Р 
България Румен Радев, председателя на Комисията по 
здравеопазването в 44-то Народно събрание д-р 
Даниела Дариткова, министъра на здравеопазването 
Кирил Ананиев, омбудсмана на Р България Мая 
Манолова, председателя на Федерацията на 
синдикатите в здравеопазването към КНСБ д-р Иван 
Кокалов и председателя на Медицинската федерация 
към КТ "Подкрепа" д-р Камен Данов.  
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БАПЗГ ПОДКРЕПИ ПРОТЕСТА НА  

СДРУЖЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИТЕ БОЛНИЦИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В отворено писмо до специалистите по здравни грижи у 
нас БАПЗГ изрази подкрепата си за протеста, организиран 
от Сдружението на общинските болници, който се проведе 
на 15 януари 2018 г. Медицински специалисти излезнаха за 
един час през сградите на болниците, в които работят с 
искане за стабилизиране на системата и достойно 
заплащане на труда им. 
 
В писмото на БАПЗГ се отбелязваше, че вследствие на 
недостатъчния финансов ресурс за медицински дейности 
и нереформираната здравна система много от общинските 
болници у нас са натрупали огромни дългове и са пред 
фалит: "БАПЗГ подкрепя този справедлив протест и 
поставените искания, които би трябвало да доведат до 
стабилизация и възможности за развитие на общинското 
здравеопазване у нас".  

 
Писмото отчиташе усилията на Министерството на 
здравеопазването, което обяви спасителен план за МБАЛ 
„Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Ловеч. В него обаче се 
уточняваше, че в критично състояние са и общинските 
болници в Свищов, Белоградчик, Димитровград, Омуртаг, 
Тутракан, Петрич, Чирпан, Гоце Делчев и др. "Това показва, 
че са нужни комплексни мерки, които да гарантират 
качествени здравни услуги и редовно и достойно заплащане на 
труда на медиците в общинските болници", изтъкнаха от 
БАПЗГ и припомниха, че на 11 ноември 2017 г. 
Асоциацията е изпратила своя позиция до отговорните 
институции с настояване да се направи работна среща с 
участието на експерти, за да се набележат мерки за 
преодоляване на кризата.  
 
"БАПЗГ настоява за изработването на нов модел на 
финансиране на медицинските дейности и на труда на 
медицинските специалисти у нас", пишеше в края на 
писмото, подкрепящо протеста на медиците от 
общинското здравеопазване. 
   
 
 

 
 
 

ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА 
БАПЗГ ПРИЕХА РЕШЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО 
НА НАЦИОНАЛЕН ПРОТЕСТ ПРЕЗ МЕСЕЦ МАЙ 

 
На 23 март 2018 г. в централата на Българската асоциация 
на професионалистите по здравни грижи се проведоха 
редовните заседания на Националния съвет и на 
Управителния съвет на БАПЗГ. 
 

На заседанието на НС на БАПЗГ присъства ръководството 
на Федерацията на синдикатите в здравеопазването към 
КНСБ - председателят на ФСЗ към КНСБ д-р Иван 
Кокалов и неговите заместници - д-р Пламен Радославов и 
магистър-фармацевт Слава Златанова.  
 

Председателят на БАПЗГ Милка Василева запозна 
участниците с резултатите от проведената онлайн анкета 
в сайта на Асоциацията, която целеше да провери 
готовността на професионалистите по здравни грижи за 
протестни действия. Анкетата бяха попълнили 2136 
членове на БАПЗГ, 70% от тях изразяваха желание да 
излязат на улицата, за да заявят своите искания за 
достойно заплащане и по-добри условия на труд.       
 

 

"Вашият труд е подценен, в много лечебни заведения все още не 
са достигнати стартовите заплати за професионалистите по 
здравни грижи, залегнали в Колективния трудов договор. Това е 
причината дефицитът на тези специалисти да се увеличава", 
изтъкна в изказването си лидерът на ФСЗ към КНСБ д-р 
Иван Кокалов. Той добави, че ФСЗ ще настоява за 
стартова заплата за всички специалисти по здравни грижи 
в размер на две минимални работни заплати за страната. 
"Знаем, че БАПЗГ иска стартова заплата в размер на три 
минимални работни заплати, но ние смятаме, че трябва да се 
правят реални малки стъпки", подчерта д-р Кокалов и 
изтъкна, че ФСЗ ще подкрепи професионалистите по 
здравни грижи, ако те решат да протестират.  
 

Гласуването по въпроса за провеждането на национален 
протест през май 2018 г. ясно и категорично потвърди 
нагласите за протестни действия. Бе решено, че тази 
година специалистите по здравни грижи няма да 
празнуват на своя професионален празник, а ще 
протестират. 

 ХРОНИКА 
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През изминалата година БАПЗГ изрази многократно 
своята подкрепа и съпричастност към пострадали по време 
на работа медици от агресивно поведение на пациенти и 
техни близки.  
 

На 29 януари 2018 г. в МБАЛ-Добрич от физическа агресия 
на криминално проявен мъж тежко пострада лаборантка, 
няколко дни по-рано обект на агресия стана и фелдшер от 
Филиала за спешна помощ в Нова Загора. "Подобни 
посегателства остават у потърпевшите тежки физически, 
психически и морални травми. Българските медици, които са 
посветили много години от живота си на учене и служене в 
името на живота и здравето на пациентите, не бива да се 
превръщат в боксови круши на първични хора, които изливат 
недоволството си за конкретен случай или по принцип без да 
мислят", се казваше в писмо на председателя на УС на 
БАПЗГ Милка Василева до изпълнителния директор на 
МБАЛ - Добрич д-р Трифон Йорданов. 
 

Председателят на БАПЗГ изпрати писмо и до директора на 
ЦСМП - Сливен д-р Василиса Ковачева по повод проявена 
агресия към фелдшера Никола Николов от ФСМП - Нова 
Загора: "Недопустимо е човек, който всеки ден спасява човешки 
животи, да получава юмруци вместо благодарност. За жалост 
практиката у нас показва, че медиците от центровете и 
филиалите за спешна медицинска помощ най-често стават 
обект на агресивно поведение от страна на пациенти и техни 
близки".  
 

Милка Василева изпрати открито писмо и до директора на 
Центъра за спешна медицинска помощ - София д-р Георги 
Гелев с копие до председателя на Българския лекарски 
съюз и до медиите във връзка със скандалния случай от 
14.02.2018 г., при който дъщерята на 88-годишна хронично 
болна жена посрещна фелдшер Надежда Георгиева-
Ангелова и шофьора на линейката с обиди и ги заключи в 
дома си "докато майка й не се оправи".   
 

"Обръщаме се с апел към българската общественост и медиите 
да проявяват нетърпимост и да съдействат подобни грозни 
случаи да добиват обществена разгласа, за да се даде отпор на 
агресията срещу медици. Като партньори на Българския 
лекарски съюз в кампанията "Не на агресията!" ще 
продължаваме да алармираме  и осъждаме всяко непристойно 
поведение и посегателство над медицински лица, които 
изпълняват своя професионален и човешки дълг", гласеше 
поредното писмото на председателя на УС на БАПЗГ.   

 

На 4 май 2018 г. лидерът на специалистите по здравни 
грижи изпрати писмо до управителя на "МБАЛ - Своге" д-р 
Любица Томчева в знак на подкрепа и съпричастност към 
хирургичната медицинска сестра, която стана жертва на 
агресия от страна на пациент: " Като съсловна организация  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

изразяваме притесненията си, че въпреки взетите от 
институциите мерки за ограничаване на агресията срещу 
медицински специалисти, засега не се забелязва осезателен 
ефект. Надяваме се, че изразявайки своята непримиримост и 
решителност срещу юмручното право и давайки повече 
информация за тежкия и отговорен труд на хората в бели 
престилки, ще можем да допринесем за облагородяването на 
отношенията между пациентите и медиците и ще бъде 
постигната максимално безопасна работна среда."  
 

За жалост случаите на агресия продължиха и през 
останалите месеци на 2018 г. През юли председателят на 
УС на БАПЗГ писа до директора на ЦСМП -  Велико 
Търново д-р Валентина Хаджирадева във връзка с 
проявена агресия срещу медицинската сестра Нела 
Радева, която работи във Филиала в Горна Оряховица. 
През август БАПЗГ защити д-р Мариана Москова от 
Отделението по педиатрия на МБАЛ - Добрич, която е 
била подложена на заплахи и грубо отношение от бащата 
на малка пациентка по време на дежурство.  Писма в 
защита на специалисти по здравни грижи от В. Търново и 
Перник, подложени на агресия, през август написаха и 
Мима Митева, член на УС на БАПЗГ и председателят на 
Регионална колегия на БАПЗГ – гр. Перник г-жа Диана 
Йорданова, които изразиха своите притеснения пред 
директорите на многопрофилните болници.  
 

През октомври лидерът на професионалистите по здрав-
ни грижи изпрати писмо до директора на МБАЛ - 
Пазарджик д-р Васил Вълчев и началника на Спешното 
отделение д-р Лидия Гочева по повод достойното 
поведение на лекарката Дора Панчева, която с бързата си 
реакция е спасила медицинска сестра от физическа 
агресия от страна на пациент.  
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БАПЗГ ИЗРАЗИ МНОГОКРАТНО СВОЯТА ПОДКРЕПА И СЪПРИЧАСТНОСТ  
КЪМ ПОСТРАДАЛИ ОТ АГРЕСИЯ МЕДИЦИ 
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ДКЦ "ЧАЙКА" Е ПЪРВОТО ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ У НАС  

СЪС ЗВЕНА ЗА САМОСТОЯТЕЛНА СЕСТРИНСКА И 
АКУШЕРСКА ПРАКТИКА 

 
В ДКЦ „Чайка“ във Варна бяха разкрити две изцяло нови 
практики: „Звено за самостоятелна сестринска грижа“ и 
„Звено за самостоятелна акушерска грижа“ в отговор на 
необходимостта от създаване на rнтегрирани здравни 
услуги в област Варна. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

"Горди сме да заявим, че ДКЦ „Чайка“ е първото лечебно 
заведение в страната със самостоятелна сестринска и 
акушерска практика. Правната регламентация на 
самостоятелната дейност е в чл.17а от Закона за лечебните 
заведения. Нашата цел е да предоставим качествени здравни 
грижи на пациенти със здравословни  проблеми в извън  
хоспитализационен период, посредством домашни посещения и 
дежурен кабинет. Що се отнася до патронажните грижи, следва 
да се отбележи, че в  Националната здравна стратегия 2020 са 
заложени мерки за развитие на интегрирани междусекторни 
услуги за деца и семейства в акцент върху патронажните 
грижи за бременни и деца, както и патронажни грижи, 
подкрепящи първичната медицинска помощ в грижата за 
възрастните пациенти", изтъкна Райна Бояджиева, главна 
медицинска сестра на ДКЦ "Чайка" - гр. Варна и 
председател на Регионална колегия на БАПЗГ - гр. Варна.  
 

Звеното за оказване на самостоятелни  сестрински грижи 
предоставя здравни грижи и медицинско наблюдение 
включително в домашна среда, в подкрепа на хора с 
увреждания и хронични заболявания, хирургично болни, 
дехоспитализирани от лечебни заведения, онкологични 
болни пациенти  с хронични рани, болни с диабетно 
стъпало, болни с декубитални рани, обработка на рани и 
поставяне на специфични превръзки, въвеждане на 
лекарствени продукти и инфузионни разтвори по 
лекарско назначение. 
 

Звеното за самостоятелни акушерски грижи  предоставя 
пренатални, постнатални и патронажни грижи в 
извънбол-ничната помощ от висококвалифицирани 
акушерки за подрастващите, бременните жени, младите 
майки и новородените деца. Регистрираните бъдещи 
майки за провеждане на женска консултация могат да 
разчитат на постоянната подкрепа на нашия екип от 
акушерки.  
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НАЦИОНАЛНИЯТ СЪВЕТ ПО КАЧЕСТВО НА БАПЗГ СТАРТИРА ОБСЪЖДАНЕТО  
НА СТАНДАРТ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ ПО ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ 

 

На поредното си заседание от  17 март 2018 г. Националният съвет по качество на БАПЗГ стартира обсъждането на 
Стандарт по здравни грижи по ортопедия и травматология. Целта на стандарта е да се регламентира обхвата на 
дейностите  на специалистите по здравни грижи в съответствие с професионалните компетентности,  определени 

с Наредба №1 на МЗ от 08.02.2011 г.   
Стандартът включва участието  на специалистите по здравни 
грижи във всички етапи на диагностично-лечебния процес. 
Изискванията за вида и обема на професионалните дейности в 
съответната структура ще бъдат разписани като общи 
дейности и грижи, и като специфични дейности и грижи 
(самостоятелни и по лекарско назначение). Ще бъде отразено 
и квалификационното ниво на професионалистите по 
здравни грижи (според Квалификационната рамка на БАПЗГ).  
 

НСК на БАПЗГ проведе през годината работни срещи за 
изготвянето на предложения за промени и допълнения в 
десетина медицински стандарти.  Бе изготвена е и методика да  

  изчисляване на необходимия брой медицински сестри, която  
   да служи за база при изготвянето на стандарти в различните 

медицински направления, с изключение на отделенията и клиниките за интензивни грижи.  
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63% ОТ СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ  
В СМОЛЯНСКА ОБЛАСТ СА НАД 50 ГОДИНИ 

 
На 3 април 2018 г. в хотел "Дикас" в Смолян се проведе засе-
дание на Регионалния съвет по здравеопазване. Срещата бе 
открита от директора на Регионалната здравна инспекция 
- Смолян д-р Мими Кубатева.  Веднага след това председа-
телят на Регионалната колегия на БАПЗГ - гр. Смолян Сил-
вия Кирова-Хаджиева представи темата "Професионалис-
тите по здравни грижи - реалност и предизвикателства".  
Тя се спря на задълбочаващия се кадрови дефицит и под-
черта, че  медицинските сестри и акушерките у нас са два 
пъти по-малко от необходимото:  "Хроничният недостиг на 
медицинските специалисти повишава натоварването и стреса 
по време на работа, а психоемоционалното напрежение се отра-
зява негативно както на работещите, така и на качеството на 
здравните грижи".   
 

Силвия Хаджиева обърна внимание, че в Европа на 100 000 
души население се падат 740 медицински сестри, а у нас за 
същия брой население здравната система разполага средно 
с 485 медицински сестри. По данни на БАПЗГ от 2007 г. 
досега за чужбина са заминали 9 412 медицински сестри и 
550 акушерки, а други 15 000 специалисти по здравни гри-
жи са сменили професията си в България или са се пенсио-
нирали.  
 

По данни на РЗИ - гр. Смолян броят на професионалисти-
те по здравни грижи в област Смолян намалява, а осигуре-
ността с такива кадри е под средната за страната - през 2016 
г. на 10 000 души население у нас са се падали 66 професио-
налисти по здравни грижи, а в област Смолян техният 
брой е бил 55,2 на 10 000 души население. Данните на ре-
гистъра на РК на БАПЗГ - гр. Смолян сочат, че от общо 855 
професионалисти по здравни грижи 615 са заетите по тру-
дов договор, а 240 не упражняват професията по една или 
друга  причина.  
 

Средната възраст на медицинските сестри в област Смолян 
е 53, 6 г., а средната възраст на акушерките - 51,4 г.  Предсе-
дателят на РК на БАПЗГ Смолян представи и таблица с 
възрастовото разпределение на професионалистите по 
здравни грижи в региона: 63% от тях са над 50-годишна 
възраст ( 34% - от 50 до 59 г.  и 29% - над 60-годишна въз-
раст). 27% от медицинските специалисти  са на възраст от  
40 до 49 г. Едва  7%  са между 30 до 39 г. , а само 3% - до 29 
години.  
 

Силвия Хаджиева изтъкна, че залегналият минимум за 
стартова заплата на професионалисти по здравни грижи, 
договорен в КТД 2016, е 700 лева. За съжаление обаче този 
финансов параметър рядко се спазва, поради липса на фи-
нансови средства в лечебните заведения или поради факта, 
че не е подписан КТД. Основната заплата на медицинските 
специалисти в Смолян след повишаването на минималната 
работна заплата от януари 2018 г. е 540 лв. - едва 30 лева 
разлика с хигиенистките, които получават минималната 
работна заплата (510 лева).  
 

 
 

РЪКОВОДСТВОТО НА БАПЗГ ПОЗДРАВИ 
АКУШЕРКИТЕ ПО СЛУЧАЙ МЕЖДУНАРОДНИЯ 

ДЕН НА АКУШЕРКАТА 

 
 
По традиция на 5-ти май се отбелязва Международния 
ден на акушерката. По този повод председателят на 
БАПЗГ Милка Василева поздрави акушерките и им 
пожела да продължават да даряват живот и радост.  
 
Антоанета Димитрова, зам.-председател на БАПЗГ, 
секция "Акушерки", припомни в писмо до акушерките, че 
мотото на деня тази година е „Акушерките са пътят към 
качествени грижи“ и е в резонанс с трите основни насоки, 
установени в Стратегията за периода 2017-2020 г. – качест-
во, равнопоставеност и лидерство. Формулирани са гаран-
тиращи насоки в дейността на акушерките, което потвър-
ждава основните принципи на здравните грижи, насоче-
ни към прилагането и развитието на ориентирания към 
бременните, жените, новородените и майките като модел 
на акушерска помощ. Антоанета Димитрова изтъкна, че 
населението трябва да знае каква е целта на акушерската 
помощ, какви възможности съществуват и колко профе-
сионално и компетентно съвременните акушерки са 
готови да помогнат, така, че в живота на всяко семейство 
да дойде най-щастливото събитие, а очакванията да бъдат 
лишени от тревожност и стрес. 
 
Акушерките получиха на празника си много 
благодарности от жени за своя висок професионализъм и 
всеотдаен труд в името на бъдещето. В АГ клиниките и 
отделенията на страната, както и на обществени места  
акушерките проведоха информационни кампании сред 
родилки и бъдещи майки.   
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Медицински сестри, акушерки, фелдшери, рехабили-
татори, медицински и рентгенови лаборанти от всички 
регионални колегии се лишиха от почивния си ден, за да 
заявят на висок глас, че са нужни промени, за да се спаси 
съсловието и българските граждани да могат да получават 
качествени здравни грижи. Те за пореден път припомниха 
основните проблеми, които чакат от години своето 
решение, а именно: недостигът на специалисти по здравни 
грижи, липсата на работещи млади специалисти в 
здравната система, ниските възнаграждения и липсата на 
диференцирано заплащане, недостатъчните възможности 
за продължаващо обучение и кариерно развитие. 
БАПЗГ получи подкрепата на Федерацията на 
синдикатите в здравеопазването към КНСБ, Медицинска 
федерация на КТ "Подкрепа", Българския лекарски съюз и 
Столичната лекарска колегия, Алианса на българските 
акушерки, Българския фармацевтичен съюз, Българския 
зъболекарски съюз, Медицинска федерация към КТ 
“Подкрепа”,  Национален синдикат “Защита”, Пациентски 
организации “Заедно с теб”, Националната асоциация на 
децата и младите хора болни от диабет, Асоциацията на 
пациентите с онкологични заболявания, съсловните 
организации на медицинските сестри в Румъния, 
Македония, Сърбия, Черна гора, Босна и Херцеговина, 
Косово и Албания. 
За проблемите пред съсловието от протестната трибуна 
говориха специалисти по здравни грижи от всички 
професии. Председателят на Националната комисия по 
професионална етика на БАПЗГ Катя Христова прочете 
пред множеството исканията, залегнали в протестната 
декларация, която бе внесена в отговорните институции в 
първия работен ден след протеста. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Специално за протеста в България пристигна г-н Пол Дьо Рав 
– генерален секретар на Европейската федерация на 
сестринските асоциации (EFN). Той отправи призиви към 
премиера Бойко Борисов и здравния министър Кирил Ананиев 
да вземат мерки за бързо решаване на проблемите на 
специалистите по здравни грижи, така че те да могат да се 
реализират професионално в родината си, а не да тръгват за 
чужбина щом вземат университетските си дипломи. Думите 
му бяха посрещнати с одобрителни възгласи и ръкопляскания. 
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БЛИЗО 5000 СПЕЦИАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ  
ЗАЯВИХА НА ПРОТЕСТ В СОФИЯ: "ПОВЕЧЕ ТАКА НЕ МОЖЕ!" 

 

 

Близо 5000 специалисти по здравни 
грижи от цялата страна излязоха на 
протест на  12 май  2018 г.  – 
Международния ден на сестринството. 
На площад “Независимост” в София те 
издигнаха своя глас за достойни заплати 
за висококвалифицирания им труд и 
възможности за продължаващо обучение 
и кариерно развитие. Протестът 
бе организиран от Българската 
асоциация на професионалистите по 
здравни грижи (БАПЗГ). 
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БАПЗГ ОТЛИЧИ НАЙ-ДОБРИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ 
ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ ЗА 2017 ГОДИНА  

 

Сред края на националния протест на специалистите по 
здравни грижи, който се проведе  на 12 май 2018 г.  в Со-
фия, се състоя церемония по награждаване на най-добрите 
специалисти на национално ниво по случай Международ-
ния ден на сестринството.  
 

"Ние сме посланици на здравето. Ние сме гръбнакът на здравна-
та система и нейната устойчивост зависи от нас! Ние сме 
гласът, който води! Ние сме гласът, който трябва да бъде 
чут!", заяви председателят на РК на БАПЗГ Мариана Шия-
кова, която ръководеше официалната церемония. Приветс-
твени думи по случай празника отправиха председателят 
на БАПЗГ Милка Василева и проф. Станка Маркова - поче-
тен председател на БАПЗГ и главен редактор на сп. 
"Здравни грижи".  
 

С първо място и статуетка Лесес Кепра в категорията 
"Професионалист по здравни грижи за 2017 г." бе отличена 
Виолета Георгиева Димитрова - медицинска сестра от 
Клиниката по хематология в УМБАЛ „Д-р Георги Странс-
ки“ -  гр. Плевен. С първо място и статуетка Лесес Кепра в 
категорията "Ръководител по здравни грижи за 2017 г." бе 
отличена Теодора Георгиева Влахова - старши рехабилита-
тор в Отделението по рехабилитационна медицина на УМ-
БАЛСМ „Пирогов“. Плакети и грамоти за особени заслуги 
при извънредна ситуация получиха медицински сестри от 
Спешното отделение на УМБАЛ „Света Анна“ - гр. София, 
които демонстрираха своя изключителен професионали-
зъм при спасяването на жертвите при катастрофата на ма-
гистрала „Тракия“ от 13 април 2018 г. Награди за принос в 
образованието по здравни грижи получиха преподаватели 
от различни учебни заведения. Генералният секретар на 
Европейската федерация на асоциациите на сестринските 
асоциации (EFN) Пол Дьо Рав бе отличен с най-високото 
отличие на БАПЗГ за дългогодишна и активна подкрепа 
към Асоциацията  – статуетката на Лесес Кепра. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Председателят на БАПЗГ Милка Василева връчва  наградата на меди-
цинската сестра Виолета Димитрова,  която се класира на първо 
място в категория "Професионалист по здравни грижи за 2017 г.". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Старши рехабилитатор Теодора Влахова се класира на първо място в      
категория "Ръководител по здравни грижи за 2017 г.".  
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НАГРАДИ ЗА ПОБЕДИТЕЛИТЕ В НАЦИОНАЛНИЯ КОНКУРС ЗА ЕСЕ  
"ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО ДА РАБОТЯ В БЪЛГАРИЯ" 

 

На 12 май 2018 г. бяха наградени победителите в Националния конкурс "Предизвикателството да работя в България", 
организиран от БАПЗГ и здравния сайт Clinica.bg. Церемонията по награждаването се състоя на столичния площад 
"Независимост" веднага след приключването на националния протестен митинг на специалистите по здравни грижи, 
организиран от БАПЗГ. Журито на конкурса определи обшо шестима победители - трима специалисти по здравни грижи и 
трима студенти.  
Националният конкурс "Предизвикателството да работя в България" стартира на 1 март 2018 г. и приключи на 30 април 
2018 г. Той бе насочен към професионалисти по здравни грижи с цел обществеността да разбере от първа ръка за проблемите 
на съсловието и желаните от него промени.   
Инициативата бе част от глобалната кампания Nursing now (“Здравните грижи сега”) на Световната здравна организация 
и Международния съвет на сестрите, която стартира на 27 февруари тази година в Лондон и Женева.  
В състезанието за есе се включиха 26 професионалисти по здравни грижи от цялата страна. Свои есета изпратиха и 16 
студенти от направление "Здравни грижи". Особено зареждащо и оптимистично е, че те искат да се реализират житейски 
и професионално в България. От нашата настойчивост и от добрата воля и бързите действия на управляващите зависи 
дали ще задържим тези млади, ентусиазирани и отлично подготвени специалисти тук, в България или ще ги оставим да 
заминат в чужбина, както това направиха през годините на прехода над 30 000 специалисти по здравни грижи.   
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Председателят на БАПЗГ Милка Василева по 
време на дискусия при националния 

омбудсман: 
 

НУЖНО Е ДА СЕ ПРИЕМЕ НАЦИОНАЛНА 
СТРАТЕГИЯ ЗА СПАСЯВАНЕ НА 

ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ  
 

"Медицинските сестри намаляват всеки ден. През 
годините бяха направени груби грешки, които 
рефлектираха върху съсловието. От 20 години 
предупреждаваме какво ще стане, ако не се вземат 
мерки. В крайна сметка от  55 000 медицинските 
сестри през 1993 г. днес те наброяват 25 715, от които 
3500 са в пенсионна възраст", алармира за пореден 
път председателят на УС на БАПЗГ Милка 
Василева по време на обществена дискусия, 
организирана от националния омбудсман Мая 
Манолова. Форумът се проведе на 23.05.2018 г. в 
конферентната зала на институцията. 
 
"Медицински сестри не искат да работят за 
минимална работна заплата от 510 лева, затова 
продължават да заминават в чужбина. Там са далеч по-
добре платени, трудът им е ценен и се радват на 
голямо уважение", изтъкна Милка Василева и 
допълни, че България е единствената страна в ЕС, 
в която лекарите са повече от медицинските 
сестри. Затова са нужни спешни мерки за 
спасяване на съсловието, които могат да се случат с 
политически консенсус и приемане на 
Национална стратегия за професионалистите по 
здравни грижи. Председателят на БАПЗГ 
припомни, че още при старта на здравната 
реформа у нас са унищожени патронажните 
сестрински и акушерски грижи, които би трябвало 
да се възстановят, защото обществото има нужда от 
тях. Милка Василева обясни, че съществува 
законодателна база за създаването на Интегрирани 
центрове за социални и здравни услуги, но не е 
осигурено финансиране за тяхната дейност и на 
практика те не могат да работят. "Груба грешка беше 
и премахването на женските и детските 
консултации", изтъкна още Милка Василева. Тя 
подчерта, че системата се крепи на факта, че 
медицинските сестри работят на две и повече 
места. "При това натоварване няма как да се спазва 
Кодексът на труда. Това е обществена тайна, но нищо 
не се прави, защото в противен случай системата ще 
рухне", обясни председателят на БАПЗГ и 
предупреди: "Здравеопазването е част от 
националната сигурност и ако не се вземат мерки, 
когато лекарите оперират няма да има кой да се грижи 
за пациентите! Ако не се вземат спешни мерки за 
спасяване на съсловието отказваме да носим вина за 
това, че българските граждани не получават 
качествени здравни грижи." 

 

СПЕЦИАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ 
ДЕМОНСТРИРАХА ВИСОКО НАУЧНО ЗНАНИЕ  
НА XII НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО УРОЛОГИЯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
От 24 до 26 май 2018 г. в град Правец се проведе XII Национален 
конгрес по урология, организиран от Българското урологично 
дружество. Това е най-голямото събитие в областта на 
урологията, което ежегодно събира на едно място стотици 
специалисти от цялата страна и дава възможност за обмяна на 
професионален опит, информира Магдалена Нинова, главна 
медицинска сестра на УМБАЛ "Александровска" и член на УС 
на БАПЗГ.  
По време на форума бяха демонстрирани най-новите методи за 
диагностика и лечение на урологични заболявания. Бяха 
представени новости в лапароскопските и роботизирани 
операции в урологията със специални демострации на живо. 
Заедно с научните лекции се проведоха и  практически сесии. 
В рамките на конгреса се проведе и Втората сестринска сесия. 
Професионалистите по здравни грижи участваха с 16 доклада, 
разпределени в две пленарни сесии. Те участваха и в една 
практическа сесия. 
 Награда за доклад с най-актуална тема получи  медицинска 
сестра Петя Радева от УМБАЛ "Александровска" („Връзка 
между анорексия, хронична бъбречна недостатъчност и 
бъбречна трансплантация”). Награди за доклад с най-добра 
презентация получиха медицинска сестра Бояна Соколчева 
(„Повишаване на здравната култура и качество на живот при 
пациенти с инконтиненция”) и главна мед. сестра Магдалена 
Нинова („Научноизследователската дейност в здравните грижи 
– предизвикателство и методология”). Награда за доклад за 
новаторство и добра практика в здравните грижи получиха 
медицинските сестри Дора Василева и Весела Радева, старша 
медицинска сестра  Милка Панайотова („Звено за самостоя-
телна сестринска грижа. Възможно ли е? – ДКЦ „Чайка”-
Варна). Бяха раздадени още награди в различни категории.  
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"Темата за нощния труд е изключително чувствителна и болез-
нена тема за професионалистите по здравни грижи. В малка 
част от лечебните заведения, в които има сключен Колективен 
трудов договор, се спазва ставката от 1 лев на час за нощен 
труд." Това заяви председателят на БАПЗГ Милка Василева, 
която взе участие в Дискусионния форум на тема "За дос-
тойни условия и заплащане на нощния труд и предотвратя-
ване на последствията от него",  организиран от Конфеде-
рацията на труда "Подкрепа" и Фондация "Фридрих 
Еберт". Събитието се проведе на 20.06.2018 г. в "Гранд Хотел 
София". 
 
"Често всяка втора нощ е работна за някои наши колеги поради 
огромния недостиг на сестри и акушерки", изтъкна Милка Ва-
силева и допълни, че БАПЗГ е съсловна организация, която 
обединява около 50 000 професионалисти по здравни 
грижи (медицински сестри, акушерки, лаборанти, 
рехабилитатори и фелдшери), но не участва в договарянето 
на заплатите и условията на труд. "Поради тази причина ние 
активно ще се включим в тази кампания. Надяваме се с 
усилията на всички представени тук институции да 
постигнем по-добри условия на труд и по-високо заплащане на 
нощния труд", заяви Милка Василева. Тя изтъкна, че 
здравословното състояние на професионалистите по 
здравни грижи се влошава с бързи темпове заради 
неспазване на трудовото законодателство. Причината е, че 
поради големия дефицит на медицински сестри и 
акушерки, често тези специалисти работят на две-три места 
и нерядко след нощна смяна в едно лечебно заведение, 
отиват за дневна смяна в друго лечебно заведение.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Председателят на БАПЗГ изтъкна, че е назряло времето за 
промени, които да подобрят състоянието на съсловието, а 
това от своя страна ще подобри работата на специалистите 
по здравни грижи, ще привлече повече млади специалисти 
и ще стабилизира системата. 
 

Кампанията на КТ “Подкрепа” “За достойни условия и 
заплащане на нощния труд” получи подкрепата на 
Българската асоциация на професионалистите по здравни 
грижи, Българския лекарски съюз и Синдикалната 
федерация на служителите в Министерство на вътрешните 
работи. БАПЗГ качи на видно място в сайта си електронния 
вариант на петицията в подкрепа на кампанията, който бе 
на разположение на специалистите по здравни грижи в 
продължение на два месеца.    
 

В момента ставката за нощен труд у нас е 25 ст. В сектор 
“Здравеопазване” при подписан Колективен трудов 
догоров нощната ставка е 1 лв.  От КТ “Подкрепа” 
предложиха допълнителното възнаграждение за всеки час 
работа от 22:00 до 06:00 часа да стане не по-малко от 0,5% от 
минималната работна заплата за страната, към момента 
2.55 лв.  Така в рамките на нощната смяна, която не бива да 
е по-дълга от 7 часа, специалистът полагащ нощно 
дежурство ще получи общо 17.85 лв. Сред другите искания 
са намаляване на работната седмица от 56 часа до 48 часа, 
както е в другите страни от ЕС. Залегнала е и възможността 
служителите и работниците да могат да отказват нощен 
труд. 
 

За съжаление Националният съвет за тристранно сътруд-
ничество отхвърли предложенията на КТ "Подкрепа".  
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БАПЗГ ПОДКРЕПИ КАМПАНИЯТА НА КТ "ПОДКРЕПА"  
ЗА ДОСТОЙНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПО-ДОБРО ЗАПЛАЩАНЕ НА НОЩНИЯ ТРУД  
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ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ   
ПОЛУЧИХА ПЪРВИТЕ ГРАМОТИ  

ОТ ПАЦИЕНТСКАТА ИНИЦИАТИВА  
"СПЕШНИТЕ МЕДИЦИ, С КОИТО СЕ ГОРДЕЕМ" 

 
Пациентски организации "Заедно с теб" връчиха грамоти на 
спешни медици от цялата страна в знак на признателност и 
благодарност за тяхната отлична работа. Инициативата 
"Спешните медици, с които се гордеем" се проведе по повод 
отбелязването за първи път на Световния ден на спешната 
медицина, определен от Европейската асоциация по спешна 
медицина. Официалната церемонията по награждаването се 
състоя на 17 юли 2018 г. в зала 1 на Медицински университет 
"Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна. Бяха връчени грамоти на 
лекари, професионалисти по здравни грижи, парамедици и 
шофьори на линейки. 
 

Инициативата "Спешни медици, с които се гордеем" ще даде 
възможност представляваните от Вас пациентски организации да 
отличат най-добрите лекари и специалисти по здравни грижи, които 
работят в областта на спешната помощ. Тези медици са подложени на 
голямо натоварване поради необходимостта от бърза реакция и 
взимане на най-адекватното решение. Допълнителен стрес натрупват 
заради недостига на специалисти в тези звена и честите прояви на 
агресия от страна на пациенти и техни близки. Затова наградите на 
Пациентски организации "Заедно с теб" са необходим и важен знак на 
почит и уважение към тези, които 24 часа в денонощието спасяват 
човешки животи, често работейки на ръба на възможностите си", 
написа председателят на БАПЗГ в поздравителен адрес до 
председателя на Пациентски организации "Заедно с теб" г-жа 
Пенка Василева. В поздравлението си Милка Василева изрази 
своята увереност, че тази първа по рода си инициатива ще 
допринесе обществеността да чуе повече за всекидневните 
усилия на медиците от спешните звена у нас и ще спомогне да се 
възстанови крехкото доверие между специалистите и хората, 
които се нуждаят от тяхната помощ. 

 

В категорията "Спешен медицински специалист" бяха наградени: 
фелдшер Румен Чиев от ЦСМП -Кърджали; старшата 
медицинска сестра Маргарита Танева от Спешното отделение за 
възрастни в УМБАЛСМ "Пирогов", акушерката Катя Пеева 
ЦСМП - Сливен, медицинската сестра Христина Спасова от 
Спешно отделение УМБАЛ Пловдив, медицинската сестра 
Маргарита Спасова от ЦСМП - Добрич, медицинската сестра 
Мая Ланзова от ЦСМП - София, медицинската сестра Цанка 
Василева от Спешното отделение на МБАЛ Ямбол, медицинската 
сестра Неджмие Ибрахимова-Исмайлова от Спешно отделение на 
УМБАЛ „Св. Анна” - Варна. В категорията "Млади специалисти 
по спешна медицина" грамоти получиха медицинската сестра 
Даниела Георгиева от ЦСМП - Перник и медицинската сестра 
Янка Ангелова от Спешно отделение УМБАЛ „Св. Пантелеймон” 
- гр. Ямбол. В категорията "Спешен долекарски екип" бяха 
отличени медицински фелдшер Вили Батакчиева и водачът на 
линейка Иван Конакчиев, който се обучава за парамедик. 
Двамата са от Филиала за спешна медицинска помощ в Куклен 
към ЦСМП - Пловдив. В категорията "Спешен реанимационен 
екип" отличия получиха д-р Пенка Чалъкова, медицинският 
фелдшер Димитър Лефтеров и водачът на линейка Росен 
Люцканов. Този реанимационен екип е с над 20 годишен стаж в 
ЦСМП - Варна със стотици спасени пациенти пострадали при 
травматизъм или сърдечно съдови заболявания. Изявени лекари 
получиха награди в различни категории. Специална грамота 
„Отговорно обучение“ бе връчена на Медицински университет 
„Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна. 

 
 

 

 
 

НАЦИОНАЛНИЯТ СЪВЕТ ПО КАЧЕСТВО НА БАПЗГ  
НАБЕЛЯЗА СТЪПКИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА  
КРАТКОСРОЧНА ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ  

НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ У НАС 
 
На 21 юли 2018 г. в Централата на БАПЗГ се състоя заседа-
ние на Националния съвет по качество на съсловната орга-
низация. "Обсъдихме организационни въпроси, касаещи доку-
ментите, които НСК издава и срока за тяхното съхранение. 
Коментирахме и необходимостта от прилагане на методика за 
оценка на качеството на грижите в болничната и извънболнич-
ната помощ, както и на продължаващото обучение", обясни 
председателят на НСК г-жа Петя Недкова. Тя уточни, че 
членовете на Съвета са обсъдили някои полезни ходове, 
които да очертаят краткосрочна визия за развитие на 
здравните грижи в българската здравеопазна система при 
съществуващия огромен дефицит на медицински специа-
листи.  
 
Участниците в срещата са взели решение да се възложи на 
хабилитираните лица, членове на НСК, да направят пред-
ложения за възможни решения при наличната ситуация, 
базирани на научни доказателства.  
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НАЦИОНАЛНИЯТ СЪВЕТ НА БАПЗГ ПРИЕ РЕШЕНИЕ 
ДА СЕ ИЗЧАКА ПРЕДСТАВЯНЕТО НА НОВИЯ МОДЕЛ 

ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ,  
ПРЕДИ ДА СЕ ПРЕДПРИЕМАТ ДЕЙСТВИЯ СЛЕД  

НАЦИОНАЛНИЯ ПРОТЕСТ НА 
 СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ  

ОТ 12 МАЙ 2018 г. 
 

Да се изчака представянето на новия модел за финанси-
ране на лечебните заведения, изготвен от Министерство 
на здравеопазването, преди да се предприемат последва-
щи действия за постигане на исканията в протестната 
декларация, приета от участниците в Националния 
протест от 12.05.2018 г. на пл. "Независимост" в София, 
организиран от БАПЗГ. За това гласуваха единодушно 
членовете на Управителния съвет на БАПЗГ, председа-
телите на Регионалните колегии на БАПЗГ, както и 
председателите на Националната комисия по професи-
онална етика и Националния съвет на главните сестри, 
които взеха участие в редовното заседание на Нацио-
налния съвет на БАПЗГ. Заседанието се проведе на 
09.06.2018 г. в Централата на БАПЗГ. 
Участници в заседанието на НС на БАПЗГ предложиха 
Асоциацията да сключва специални споразумения с 
партньорски организации, които подкрепят нейни 
предстоящи инициативи, за да бъдат гарантирани конк-
ретните параметри на тяхната подкрепа.   
Председателят на НСК на БАПЗГ Петя Недкова 
информира и за изпратените до МЗ предложения на 
Националния съвет по качество на БАПЗГ, които да 
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ГЛАВНИЯТ СЕКРЕТАР НА ШАНХАЙСКАТА СЕСТРИНСКА 
ОРГАНИЗАЦИЯ И РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОБЩЕСТВЕНОТО 
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ В ШАНХАЙ ПОСЕТИХА ЦЕНТРАЛАТА 

НА БАПЗГ И УМБАЛ “СВ. АННА” - СОФИЯ  
 

 

Главният секретар на Шанхайската сестринска организация г-жа 
Туо Ян и ръководители на Шанхайското обществено здравеопаз-
ване посетиха централата на БАПЗГ на 31 юли 2018 г. и се 
срещнаха с председателя на УС на БАПЗГ г-жа Милка Василева. 
На срещата присъстваха г-н Уан Ксингуанг - директор на 
областната дирекция по обществено здраве в Шанхай, г-жа Лиу 
Дан - зам.-генерален секретар на Шанхайската асоциация по 
обществено здраве, г-н Зоу Кун - зам.-директор на Шанхайската 
асоциация по спешна медицина, г-жа Занг Ксиаомин - генерален 
секретар на Шанхайската асоциация по обществено здраве, г-жа 
Дафинка Коцева - главен секретар на БАПЗГ и г-жа Петя Недкова 
- председател на Националния съвет по качество на БАПЗГ.   
 

Г-жа Милка Василева представи структурата, основните 
задължения и дейности на БАПЗГ като съсловна организация. Г-н 
Уан Ксингуанг обясни, че в Шанхай общественото здравеопазване 
функционира на три нива - областно, по райони и по квартали. 
Стана ясно, че в най-големия град в Китай живеят 24 млн. души. 
Обществото се отнася с респект и уважение към лекарите и 
специалистите по здравни грижи, чиито труд е достойно оценен. В 
страната на високите технологии няма дефицит на медици. Г-жа 
Туо Ян обясни, че в Китай професионалистите в направление 
"Здравни грижи", както и у нас, се обучават 4 години в 
университети за бакалаври с възможности за израстване (магистри 
и директори по здравни грижи). В Китай се обръща голямо 
внимание на извънболничната помощ и има много самостоятелни 
сестрински и акушерки практики, чиито усилия са насочени към 
промоция на здраве, профилактика и патронажни грижи.  
Китайските гости проявиха интерес към организацията на 
българското здравеопазване и възможностите за медицински и спа 
туризъм у нас. Те изразиха готовност за сътрудничество в 
различни направления. 
 

Китайската делегация се срещна с ръководството на УМБАЛ "Св. 
Анна" - София в лицето на изпълнителния директор д-р Славчо 
Близнаков и Марияна Колева - директор по здравни грижи в 
лечебното заведение. Специалистите от Китай имаха възможност 
да разгледат Клиниката по физикална и рехабилитационна 
медицина, Клиниката по ортопедия и травматология и Спешното 
отделение. Те обмениха информация със своите български колеги 
и изказаха ласкави оценки за модерната инфраструктура на 
болницата, добрата организация на работа и стиковка на екипите, 
както и за възможностите за обучение.  

 
БАПЗГ ПОДНЕСЕ ВЕНЕЦ ПО СЛУЧАЙ  

ДЕНЯ НА СПАСЕНИЕТО 
 

На светлия християнски празник Голяма богородица, 15-ти август 
2018 г., по случай Деня на спасението БАПЗГ поднесе венец пред 
Паметника на медицинските чинове, загинали по време на 
войните, който се намира пред сградата на Военномедицинска 
академия в София. На този ден се почита паметта на лекари, 
специалисти по здравни грижи, полицаи, пожарникари, 
планински спасители, миньори и други професионалисти, които 
са загинали, за да спасят човешки живот. Денят се чества от 2005 г. 
по предложение на Националния алианс "Живот за България" и 
главния редактор на в. "Български лекар" д-р Тотко Найденов с 
подкрепата на ВМА и съдействието на Министерство на 
здравеопазването, Българския лекарски съюз, Българския Червен 
кръст и синдикатите.   
 

С решение №1039 на Министерския съвет от 20 декември 2012 г. 
Денят на Спасението бе обявен за официален празник. Така 
България стана единствената страна в Европейския съюз, която 
отбелязва паметта на своите сънародници, загинали при 
спасяване на хора в мирно време. 
 

 „Нека бъде вечна паметта на д-р Стефан Черкезов и на всички бълга-
ри, загинали при спасяване на човешки живот!”, призова в краткото 
си слово д-р Тотко Найденов. Той припомни, че на 15-ти август 
1963 г. 26-годишният лекар Стефан Черкезов успява да спаси 47 
души, като ги изнася от горящ автобус, а на следващия ден умира 
от раните си. Днес болницата във Велико Търново носи неговото 
име.  
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ЗДРАВНАТА КОМИСИЯ ОДОБРИ ОКОНЧАТЕЛНО 
СЪЗДАВАНЕТО НА СЪСЛОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА 
ЗЪБОТЕХНИЦИТЕ И ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ 

 

Народното сърание регламентира създаването на съсловни 
организации на зъботехниците и помощник -фармацевтите с 
изменения и допълнения на Закона за съсловната организация на 
медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински 
специалисти.  С приемането на Закона за съсловните 
организация на медицинските сестри, акушерките и 
асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на 
помощник-фармацевтите ( ДВ, бр. 91 от 2018 г.), съсловните 
организации, които са анжажирани да го спазват са: 
 Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи 

( БАПЗГ), 
 Българска асоциация на зъботехниците ( БАЗ), 
 Българска асоциация на помощник-фармацевтите ( БАПФ). 
 

Членуването в двете нови асоциации става задължително за 
всички упражняващи професията и доброволно за всички, които 
имат тдадената специалност, но не работят по нея. 
Сред задълженията на новите законово признати съсловни 
организации са да представляват и защитават професионалните 
права и интереси на членовете си, да водят национални и 
регионални електронни професионални регистри, да имат 
Кодекс за професионална етика, правила за добра медицинска 
практика и да налагат санкции при неспазването им. Те също 
така ще трябва да организират, координират и регистрират 
продължаващото обучение на членовете си, да приемат 
квалификационна рамка за професионално развитие, да участват 
със свой представител със съвещателен глас във Висшия 
медицински съвет към здравния министър, да дават становища 
по проекти на нормативни актове в областта на здравните грижи, 
които са от техните компетенции. 
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БАПЗГ НАСТОЯ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЗАКОНОВА РАМКА  

И ПРАВИЛА, КОИТО ДА РЕГЛАМЕНТИРАТ ДЕЙНОСТИТЕ 
НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ  

В ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА ПОМОЩ 
 

Председателят на УС на БАПЗГ г-жа Милка Василева 
изпрати на 15 август 2018 г. отворено писмо до здравния 
министър г-н Кирил Ананиев и до всички национални 
медии с настояване да се приемат в спешен порядък 
законова рамка и правила, които да регламентират 
дейностите на професионалистите по здравни грижи в 
извънболничната помощ. Поводът за поредното искане на 
БАПЗГ бе получен сигнал от Пациентски организации 
“Заедно с теб” за съмнителен сайт за обяви за медицински 
сестри за посещения по домовете и извършване на 
медицински дейности. 
“Писмото на  пациентските организации е поредният повод  да 
сигнализираме, че няма ясно разписан законов регламент за 
извършване на здравни грижи в извънболничната помощ под 
формата на частна практика в рамките на професионалната 
компетентност и отговорност на специалистите по здравни 
грижи. Получава се парадокс – от една страна има наредба на 
Министерство на здравеопазването от 8 февруари 2011 г. за 
професионалните дейности, които медицинските сестри, 
акушерките и асоциираните медицински специалисти могат да 
извършват по назначение или самостоятелно, от друга страна 
– извършването на дейности по здравни грижи в частната 
практика не е регламентирано от закона.” 
В писмото си Милка Василева изтъква, че БАПЗГ повече от 
10 години настоява да се намери законово решение на 
поставения проблем. 
“За да отговорят на нуждите на пациентите професионалисти 
по здравни грижи се регистрират по Търговския закон и 
извършват дейности по домовете без контрола на РЗИ и 
БАПЗГ. По този начин няма гаранция за тяхната 
професионална компетентност и качеството на извършените 
от тях дейности по здравни грижи. Важно е да се отбележи, че 
самите специалисти, които оказват здравни грижи по домовете 
също нямат сигурност и защита. В същото време законовият 
вакуум дава възможност на лица без медицинско образование да 
се регистрират в съмнителни сайтове, които предлагат 
оказване на здравни грижи по домовете и по този начин 
получават безпрепятствена възможност да извършват опасни 
за здравето на пациентите услуги. 
БАПЗГ алармира, че грижата за възрастните хора, 
пациентите, изписани от стационар и нуждаещите се от 
грижи в дома, е преминала изцяло в сивата икономика, без 
контрол и без регламент. Това се отнася с пълна сила и за 
дейностите на рехабилитаторите. Особено опасно е и 
безразборното създаване на Училища за бременни и родители 
от лица без медицинско образование, за които 
липсват  критерии кой и до каква степен може да коментира 
въпроси, свързани с бременността, раждането, кърменето, 
храненето и отглеждането на малкото дете. Крещяща е 
нуждата от приемането на законова рамка и правила, които да 
регламентират компетенциите и отговор-ностите на 
различните категории професионалисти, свързани с 
извънболничните медицински дейности и дейности по здравни 
грижи”, се казваше още в писмото. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА УС НА БАПЗГ  
МИЛКА ВАСИЛЕВА ИЗПРАТИ ПОЗДРАВИТЕЛЕН 

АДРЕС ДО РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА УНИВЕРСИТЕТИ  
И УЧЕБНИ ЗВЕНА ПО СЛУЧАЙ НАЧАЛОТО  

НА НОВАТА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА 
 

По повод откриването на учебната година предсе-
дателят на Управителния съвет на БАПЗГ г-жа Милка 
Василева изпрати поздравителен адрес до ректорите 
на медицински университети и висши учебни 
заведения, които подготвят професионалисти по 
здравни грижи, деканите на факултети по обществено 
здраве и факултети по обществено здраве и здравни 
грижи, директорите на филиали на медицински 
университети и медицински колежи. В поздравлението 
се казваше: "Позволете ми да Ви поднеса, от името на УС 
на БАПЗГ и лично от мое име, нашите топли поздрави и 
сърдечни пожелания за здраве, ползотворна работа и бъдещи 
успехи! Започва академичната 2018/2019 година, през която 
Вашите възпитаници ще добият нови знания и умения, а 
първокурсниците – ще положат основата на своето профе-
сионално бъдеще". 
 

Милка Василева отправи думи на благодарсоност към 
преподавателите за техния висок професионализъм и 
всеотдайност. Тя се обърна и към студентите: 
"Българската здравеопазна система има нужда от млади 
лекари и специалисти по здравни грижи, които да влеят 
своите живителни сили в нея. И ние вярваме, че повечето 
от Вас, скъпи студенти, ще изберат да се развиват в 
избраната професия в родината си. Надяваме се, че тези, 
които потърсят реализация в чужбина, след време да се 
върнат тук, за да приложат наученото зад граница. 
Бъдещи професионалисти по здравни грижи, бих искала да 
знаете, че можете да разчитате на БАПЗГ като съсловна 
организация. Ние предлагаме богата палитра от курсове за 
продължаващо обучение в сътрудничество с висшите 
учебни заведения и университетските болници у нас, както 
и курсове за дистанционно обучение, чиято тематична 
палитра непрекъснато обогатяваме."  
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Кои проблеми трябва да реши здравната реформа? Това бе въпросът на националното допитване, което проведоха БАПЗГ  и 
здравният сайт Clinica.bg. То бе отправено към всички специалисти по здравни грижи в страната. Целта бе да се даде възможност 
гласът на всеки от тях да бъде чут от здравните власти. 
Националното проучване бе втората инициатива на БАПЗГ в рамктите на  глобалната инициатива на СЗО и ICN "Nursing now". 
Тя стартира на 10 септември 2018 г. и продължи до 30 ноември 2018 г.  
 

Даниела Станева, медицинска сестра с 30-годишен трудов стаж в общинска болница написа: "Очакванията ми от промените в систе-
мата на здравеопазването е достойно заплащане на труда за нашата категория персонал. Не е нормално да работя за минимална работна заплата. 
Удивително е, че ставаме все по-малко, а цената на труда ни пада. Не може обществото да иска 4-годишно обучение, за да придобием право да 
упражняваме професията, а заплащането ни да е като за хора с основно образование". 
 

Своето мнение изрази и Красимира Бакърджиева - медицинска сестра с 27 години трудов стаж, последните 15 от тях са в системата 
на детското и училищно здравеопазване: "Основният проблем в сферата на детското и училищно здравеопазване (ДУЗ) е недостатъчното 
финансиране. Парите за сестрите, работещи в ДУЗ, идват от държавно делегирани дейности и се превеждат на общините. Така се формират 
заплатите ни и средствата за лекарства и издръжка на кабинетите. Оказва се, че те са крайно недостатъчни, защото са според броя на децата в 
учебните заведения и детски градини, а всяко такова заведение иска да има на разположение медицински специалист, което е логично.  
В същото време по Наредба №3 минимумът на деца, които се обслужват от един специалист, е 800 деца за училище и 65 деца за детска гради-
на.Оттам идва и недостигът на средства за работни заплати. Големите общини се стараят да осигурят медицински специалист във всяко детс-
ко и учебно заведение, такова е и желанието на директорите на учебните заведения. Не е допустимо обаче медицински специалист да получава 
заплата, близка до минималната, колкото и хуманна да е професията ни. Искам да знам, дали с новите модели за реформи това е предвидено и 
дали този проблем ще бъде отстранен, защото той е от 2000 г...  
Неприемливо е трудът на медицинските специалисти, работещи в ДУЗ, да бъде подценяван и недостойно заплатен, а това се случва години наред. 
Не бива да се чувстваме наказани за това, че сме избрали да работим в детските и учебните заведения." 
 

Медицинската сестра Мариела Радкова предложи  да се промени начинът на формирането на заплатата на медицинските специа-
листи: "Предпочитаме сигурно по-високо заплащане, а не, както сега, основната заплата да е близка до минималната и останалото да е каквото 
разпредели началникът на отделението, защото това често субективно. А и като дадеш на някого, който да дава сам на себе си пари и от тях на 
останалите, без да има никаква информация как е направено разпределението, често той дава най-много на себе си, повече на колегите си, а на 
сестрите - каквото остане. Сестрите не участват по никакъв начин в това разпределение, само лекарите. Разпределението често става дори без 
участието на старшата сестра. Нека да има такова допълнително заплащане за допълнително стимулиране, но то да не надвишава определена 
част от заплатата -  20% да речем е добър дял или каквото се прецени от управляващите органи."  
Сестра Радкова обърна внимание на ниско платения нощен труд. Друго нейно предложение е работният ден на всички медицински 
специалисти да е 7 часа, каквото е сега условието за работещите в Инфекциозно отделение, Спешна помощ, Онкология и т.н. Ето и 
нейният аргумент: "Всички медицински специалисти са изложени на риск от инфекции, всички правим венозни манипулации и всеки един мо-
мент сме застрашени от заразяване. Защо тогава едни да имат привилегии за това, а останалите - нищо?!" 
 

Медицинска сестра Севдалина Мирчева от ЦСМП - Добрич написа:"За да се реши кадровият проблем в Спешна помощ, е необходимо да се 
вземат радикални мерки. Сред тях са увеличението 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 работата си. Крайно необходимо е 
да се оцени тяхното образование, умения и знания! По този начин ще се запълни нишата от липсващи медицински фелдшери." Опитната сестра 
постави и други важни въпроси: "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 предвид, че медицински специалисти няма 
или са недостатъчни – тогава кой ще провежда този инструктаж?" 
Сестра Мирчева изтъкна, че спешните медици са претоварени с работа, защото към Спешна помощ се обръщат пациенти, които би 
трябвало да се обърнат към личния си лекар или болнично лечебно заведение, но не го правят защото са здравнонеосигурени или 
онкоболни, които се нуждаят  от палиативни грижи: "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 семействата си, защото за нас това 
е не само работа. Това е призвание, но и диагноза!" 
 

Медицински сестри към Отделението за диспансерно наблюдение на болни с пневмофтизиатрични заболявания в УМБАЛ "Д-р 
Георги Странски" ЕАД - гр. Плевен споделиха: "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 работа 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 случай медицинските 
специалисти ще продължават прогресивно да намаляват."  
 

Младата медицинска лаборантка Милена Петкова, възпитанична на Медицински колеж - Варна предложи стартовото 
възнаграждение за професионалистите по здравни грижи да бъде 1100 лева, което да търпи промяна в зависимост от натрупания стаж, 
допълнителни квалификационни курсове, инициатива или просто добре вършена работа. Ето и нейният аргемент: " Считам, че 
здравните работници трябва да бъдат повече зачитани, да бъдат разграничени от обикновените професии, неизискващи образование (напр. 
продавач), за да бъдат привлекателни тези специалности за младите студенти."  
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ЕКСПЕРТИ НА БАПЗГ ВЗЕХА УЧАСТИЕ  

В ТРИ РАБОТНИ ГРУПИ КЪМ МЗ,  
ИЗГОТВЯЩИ ПРОМЕНИТЕ В 

ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИЯ МОДЕЛ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На 1 октомври 2018 г. здравният министър Ки-
рил Ананиев изпрати писмо до ръководителите 
на всички заинтересовани институции, професи-
онални сдружения и асоциации, пациентски 
организации, които взеха участие в кръглата 
маса на тема "Дискусия за бъдещето на здравео-
пазването", която се проведе на 26 септември 
2018 г. в столицата. В писмото се отправяше 
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 5 работни групи, които в рамките 
на два месеца работиха по промените в следните 
направления: 
 "Извънболнична медицинска помощ" 
 "Болнична медицинска  помощ" 
 "Лекарствени продукти" 
 "Обществено здравеопазване" 
 "Финансиране на здравната система"  

 

БАПЗГ излъчи свои представители за три работ-
ни групи: 
 

1. "Извънболнична медицинска помощ" - Мил-
ка Василева - председател на УС на БАПЗГ и 
проф. Иванка Стамболова - член на УС на 
БАПЗГ. 
 

2. "Болнична медицинска помощ" - Петя Нед-
кова - председател на Националния съвет по ка-
чество на БАПЗГ и Марияна Колева - главна ме-
дицинска сестра на УМБАЛ "Св. Анна" - София 
АД. 
 

3. "Обществено здравеопазване" - проф. Магда-
лена Александрова, д. м., зам.-декан по учебната 
дейност, ФОЗ на Медицински университет - Со-
фия и проф. Мариела Деливерска, д.м.н., ръко-
водител на Катедра „Медицинска етика и право“ 
към ФОЗ на МУ – София. 
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В АТИНА БЯХА ПРЕДСТАВЕНИ СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ЦЕЛИ  

НА EFNNMA И WHO/EUROPE ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА  
ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ РЕГИОН 

 

На 3 и 4 октомври 2018 г. в гръцката столица Атина се проведе редовното 
заседание на Европейския форум на националните сестрински и 
акушерски асоциации (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 здравеопазването, 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. 
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”. 
Професионалистите по здравни грижи имат жизнено важно значение за 
запазване и укрепване на здравето, защото са призвани 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 
нарастващите нужди от медицинска помощ в Европа. 
Медицинските сестри и акушерките са най-големия и основен кадрови 
ресурс в здравеопазването, затова особено внимание беше обърнато на 
кадровата политика в Европейския регион. В страните от ЕС се 
наблюдават съществени различия по отношение на реализиране на 
политики, позволяващи рационалното използване на знанията и 
уменията  на добре обучените и квалифицирани специалисти по 
здравни грижи. Благодарение на самостоятелните дейности 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. 
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 - 
ненавременно оказване на помощ, фрагментация на професионалните 
роли, затруднен достъп до здравни услуги, липса на приемственост при 
предоставянето на грижи,  отсъствие на ефективно взаимодействие 
между всички звена в системата и др.  
Все повече доказателства и данни от научни изследвания сочат, че 
обновените модели за предоставяне на грижи, както и по-високата 
степен на образование и квалификация на медицинските сестри и 
акушерките, подобряват  здравните показатели на населението,  правят 
здравните грижи икономически по-ефективни и ориентирани към 
нуждите на хората. 
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 октомври 2020 г. 
2020 година е обявена за Година на медицинските сестри. Дотогава 
Европейската 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. 
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В МОНТАНА СЕ ПРОВЕДЕ КРЪГЛА МАСА  
ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ  

ПОД НАДСЛОВ  
“ДОБРИТЕ СТЪПКИ СЪЗДАВАТ ПОСОКА” 

 
Регионална колегия на БАПЗГ – гр. Монтана организира и 
проведе кръгла маса на тема „Качеството на здравните грижи като 
отражение на стандарта на живот и фактор на регионалното 
развитие“ под патронажа на кмета на Община Монтана г-н Златко 
Живков. Форумът се състоя на 10 ноември 2018 г. в конферентната 
зала на Младежкия дом в Монтана и мина под надслов “Добрите 
стъпки създават посока”. 
 

“Уважаеми колеги, множество международни проучвания доказват 
важността на достатъчния брой медицински сестри във връзка с 
безопасността за пациента. Недостигът на персонал води до 
компрометиране на качеството на здравните грижи, проява на 
нежелани странични ефекти за пациентите, ниски клинични 
резултати и повишена смъртност в болниците. Проучване на 
Международния съвет на медицинските сестри (ICN) доказва, че 
увеличаването на броя на медицинските сестри с една медицинска 
сестра на 10 легла води до намаляване на смъртността от мозъчни и 
сърдечно- съдови инциденти с 11-28% в първите 30 дни и с 8-12% една 
година след инцидента. В същото време Световната здравна 
организация (WHO) алармира, че в следващите 10 години се очаква 
недостиг от 9 милиона медицински сестри в глобален мащаб”, изтъкна 
в поздравителното си слово към организаторите и участниците на 
кръглата маса председателят на УС на БАПЗГ г-жа Милка 
Василева. Тя се позова на данни от Националния електронен 
професионален регистър на БАПЗГ, според който броят на 
професионалистите по здравни грижи у нас непрекъснато 
намалява. 
 

“Функционирането на здравната система е изложено на сериозен риск, 
ако напуснат работещите сега специалисти в пенсионна възраст и 
тези, които в следващите 5 години предстои да се пенсионират. 
Средната възраст на медицинските сестри у нас е 54 години и е с 9 
години по-висока от тази на медицинските сестри в Европейския съюз. 
Осигуреността с медицински сестри на 100 000 души население в 
България е 2.5 пъти по-ниска от средноевропейското равнище. Сега 
страната ни изпитва дефицит от 30 000 професионалисти по здравни 
грижи, което налага да се предприемат спешни политически и 
управленски решения за преодоляване на проблема.”, изтъкна още г-жа 
Милка Василева. 
 

 

 

 
Участниците във форума приеха меморандум, в който 
настояват за приемане на национална и регионална 
политика на държавната, общинската и частната 
сестринска практика; създаване на устойчива политика за 
повишаване на доходите на професионалистите по 
здравни грижи; оказване на държавна подкрепа и 
финансиране на професионалното обучение и кариерно 
развитие на професионалистите по здравни 
грижи;  приемане на стандарти по здравни грижи; 
разкриване на държавни и общински центрове за 
интегрирани здравно-социални услуги, центрове за 
майчино и детско здраве, за хронично болни и стари 
хора; разрешаване и остойностяване на автономна 
дейност на специалистите по здравни грижи според 
нивото на тяхната професионална квалификация и 
компетентност. 
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С 200 ЛЕВА СЕ УВЕЛЧИХА  

НАЧАЛНИТЕ ОСНОВНИ ЗАПЛАТИ ЗА 
СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ В 
КОЛЕКТИВНИЯ ТРУДОВ ДОГОВОР - 2018  

 
С новия Колективен трудов договов в отрасъл 
"Здравеопазване", който беше подписан на 8 ноември 
2018 г. от национално представителните 
работодателски и синдикални организации, и здрав-
ния министър Кирил Ананиев, началните основни 
заплати на професионалистите по здравни грижи се 
увеличиха с  200 лв.  спрямо Колективния трудов 
договор от 2016 г. ( от 700 лв. на 900 лв. Скочи най-
ниската стартова заплата). 
 
Ето и конктрентите параметри: 
В здравните и лечебните заведения, финансирани от 
МЗ, началната работна заплата на медицинска сестра  
(акушерка, лаборант, рехабилитатор) е 900 лв., на 
старша сестра (старша акушерка и пр.) е 950 лв., за 
главна сестра (главна акушерка и пр.) - 1000 лева.  
 
В УМБАЛ, МБАЛ, специализирани болници, центрове 
за кожновенерически заболявания, болници за 
долекуване, заведения за извънболнична помощ 
началната работна заплата на медицинска сестра 
(акушерка, лаборант, рехабилитатор) е 950 лв., на 
старша сестра (ст. акушерка и пр.) е 1000 лв., на главна 
сестра (главна акушерка и пр.) - 1100 лева.  
 
В КТД - 2018 остават старите параметри за заплащане 
на нощния труд ( 1 лев на час за часовия диапазон от 
22:00 до 06:00) и месечните надбавки за сертификатите 
(по 20 лв. за всеки сертификат). За придобита специал-
ност допълнителното заплащане всеки месец е  50 лв.  
 
За да се спазват тези финансови параметри в дадено 
лечебно заведение КТД -2018 г. трябва да се подпише 
от работодателя и синдикалните структури.    
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Част ІЧаст І  
ВЪЗНИКВАНЕ И ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ ВЪЗНИКВАНЕ И ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ   

НА СЕСТРИНСТВОТО В БЪЛГАРИЯ НА СЕСТРИНСТВОТО В БЪЛГАРИЯ   

((Продължение)Продължение)   

Възникване и развитие на сестринството през войните 
Развитието на сестринството в България като професия започва в края на ХIХ и началото на ХХ век. Инициатор 

за създаване на сестринското образование в България е Българското дружество „Червен кръст” (БДЧК). То популя-
ризира идеята за подготовка на милосърдни сестри за гражданското здравеопазване и за осигуряването на войска-
та в мирно и военно време. 

По инициатива на същото дружество през 1894 година се организирa първият курс за милосърдни сестри в 
България. Неговата продължителност е десет месеца. Лекциите се изнасят в „Славянска беседа”, а учебната практи-
ка на сестрите се осъществява в Александровска болница. По време на стажа си сестрите получават минимална 
заплата от БДЧК. След стажа те са назначавани на постоянна работа. Две от първите сестри, завършили курса от 
1894 година – Евица Видич и Мария Блъскова – работят повече от тридесет години в Святотроицката община на 
милосърдните сестри в София. 

По-късно БДЧК взема решение за организиране на първото училище за медицински сестри, а д-р Христо 
Стамболски изработва първия му устав. Училището е организирано при Централното ръководство на БДЧК, което 
определя и ръководството му. За целите на обучението на милосърдните сестри е разработен и приет от комисия 
специален устав. Комисията е оглавявана от проф. д-р Христо Стамболски, директор на Дирекция „Народно здра-
ве”, и с членове: д-р Петър Ораховац и д-р Димитър Моллов. За пръв директор е избран д-р П. Ораховац, който 
настоява да бъде открита и малка болница с шест легла за нуждите на училището.  

В самото начало на новия ХХ век България вече разполага със своето първо училище за милосърдни сестри. 
Официалното му откриване става на 28 май 1900 г. Чрез руските дипломатически представители в България са 
привлечени за преподаватели наставници София Висоцкая и Олга Сухонен. Първият випуск е едва от 8 ученички. 
БДЧК решава да въведе официална униформа за сестрите, заимствана от униформата на Крествоздвиженската 
община, Русия (откъдето идват двете руски наставнички). След едногодишен курс и изпит пред комисия 6 от сест-
рите постъпват на работа в държавните болници, а 2 остават като сестри наставници в болницата на училището.  

Първата организация на милосърдните сестри в България е създадена отново от БДЧК. Наречена е 
„Светатроицко общество на милосърдните сестри”, тъй като училището е открито на празника на Света Троица. 
Целта на дружеството е да обучава и издържа милосърдните сестри, работещи в болниците, лазаретите и др. Каса-
та на Светатроицкото общество изплаща заплатите на милосърдните сестри и отделя фонд за пенсиите им. Начал-
ничката, директорът на Дирекция „Народно здраве” към МВР и началникът на Военномедицинската служба на 
армията определят назначаването на сестрите и старшите сестри.  

В началото на ХХ век започват да се полагат и грижи за квалификацията на милосърдните сестри. Централно-
то управление на дружеството на „Светатроицко общество на милосърдните сестри” създава сестрински дом, кой-

 
 

ОТКЪС ОТ КНИГАТА “СЕСТРИНСТВОТО В БЪЛГАРИЯ:  
ВЪЗНИКВАНЕ, РАЗВИТИЕ, СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ”  

Автор: проф. Иванка Стамболова, д.м. 
Издател: Централна медицинска библиотека, МУ - София 
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то да приютява пенсионираните медицински сестри, останали без близки, както и заболелите по време на служба 
и изгубили работоспособността си. Сестринският дом бил построен с вноски на милосърдните сестри от техните 
заплати и с финансовата помощ на централното управление. Той се намирал в двора на днешната болница  
УМБАЛСМ ”Н. И. Пирогов” в София. По същество той бил пълен пансион, управляван от сестрински съвет. Рус-
ките медицински сестри Висоцкая и Олга Сухонен били командировани в България за година и половина. След 
тяхното заминаване от страната били заместени от една от първите завършили курса, сестра Анастасия Стоева. 
Последвали години без прием на студенти, а през 1910 г. били приети първите 20 ученички в двегодишна форма 
на обучение, като 5 от тях били издържани лично от царица Елеонора. 

По време на Балканската война 120 милосърдни сестри дали своя значим принос за медицинското обезпечава-
не на участниците във войната на фронта и в тила. 
По инициатива на НЦВ Елеонора две милосърдни сестри са изпратени на специализация във Виена и четири в Ру-
мъния. Царицата успява да открие собствено училище за милосърдни сестри в Александровска болница, в което 
обучението се осъществява по системата на Найтингейл, прилагана в Западна Европа. В същото време щедро даря-
ва значителни суми от личния си фонд на Дружеството за борба с туберкулозата, на Съюза за благотворителност 
по време на война, на дружеството „Самарянка”. По волята и с финансовата помощ на Нейно Величество се осно-
вава благотворителен фонд „Елеонора”, откриват се болници, сестрински училища, сиропиталища и ясли, безп-
латни ученически и детски трапезарии, както и Интернат за слепи и глухонеми деца.  

 
 
 
 
 
 
 
По време на войните царица Елеонора организира курсове за милосърдни  
сестри и самата тя е на фронта като милосърдна сестра. За нея народният 
поет Иван Вазов пише:  

 „Жена венценосна, сестра милосърдна, 
сестра на героите из боя жестоки, 
Царице, ти любов си победна,  
душа изтъкана от чувства високи.“ 

 
Девизът на царица Елеонора е: „Вярност и постоянство“. 
 
Царица Елеонора – „майката на ранените и онеправданите”, „коронованият 
ангел на България”, завършва рано земния си път. Почива на 12.09.1917 г. 
Погребана е според нейното желание в полите на Витоша, в двора на Боянската 
черква, в „обикновените дрехи на медицинска сестра”. 

 
 

Опитът през 1914 година да се привлекат американски милосърдни сестри, които да споделят опит и да допри-
несат за модернизирането на обучението в България, се проваля, но царица Елеонора поканила в България две 
американски сестри година по-късно – Рахила Торанс и Теодора льо Гро. Те са назначени като директор и замест-
ник-директор на училището. С помощта на българските сестри Бояна Христова и Кръстанка Пачеджиева се изра-
ботва нов правилник и се въвежда нов начин на обучение. Въведен е и образователен ценз, който изисква поне пе-
токласно гимназиално образование за кандидатките за милосърдни сестри, задължителен става и едногодишният 
стаж. Така през 1927 г. обучението става тригодишно. Ръководството на болницата възприема програмата на меж-
дународния сестрински съюз и започва постепенно нейното прилагане. През 1928 г. американките са напуснали 
вече България и за директор е назначена Невена Сендова. През следващите седем години на нейното управление 
започнатото от американските сестри обучение е доразвито и усъвършенствано. 
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Милосърдната сестра Невена Сендова-Попова е родена на 09.10.1895 г. в Асеновград (тогава Станимака). За-

вършва Американската гимназия в Самоков през 1915 г. и същата година постъпва в училището на Царица Елеоно-
ра (1915-1917 г.) Трудовият й път започва като училищна сестра при Американското училище в Самоков, по-късно 
става инструктор в Училището за сестри на БЧК. Специализира в Цариград и в Ню Йорк. След нея постът е зает от 
Кр. Пачеджиева. Посочва се, че и двете милосърдни сестри се отличават със своята култура, възпитание и специал-
на сестринска подготовка в чужбина – Америка и Англия. Като „уникална” е определяна тяхната загриженост за 
здравето и възпитанието на ученичките – сестри. 

Тук трябва да се отбележат и най-важните качества на милосърдната сестра от тогава: висок професионализъм в 
пряката работа с болния, почтеност, честност, прекрасни отношения с колегите, добри организаторски качества и желание 
за усвояване на внедряваните новости. По външен вид милосърдната сестра се отличава с утвърдена униформа – праз-
нична и служебна. Празничното облекло се състои от тъмнокафява вълнена рокля без волани и бухнали ръкави, с 
бяла или черна престилка с емблемата на БЧК, касинка, яка, маншети и черни ръкавици. Работното (служебно) 
облекло е от кафява или сива басмена рокля, синя престилка и касинка. Забранено е носенето на пръстени и други 
украшения, освен часовник на черен кордон. Забраняват се посещенията на бирарии, вариетета, с изключение на 
литературно-музикални тържества и пр. Определено е времето от един до шест след пладне в неделя за излизане 
от болницата след съответно разрешение („Милосърдните сестри на Българския Червен кръст”, издание на БЧК, София, 
2015 г.). 

На общо събрание на сестрите и ученичките от училището, проведено на 28.01.1928 г., се взема решение за ос-
новаване на първото Сестринско дружество, което да започне да издава и свой печатен орган – списанието 
„Сестра”. Дружеството е наречено „Флорънс Найтингейл”. Одобрен е девизът „Служете самоотвержено за най-
голямото човешко благо – здравето!”. От 1929 г. наименованието на дружеството се променя, като отпада името на 
основоположничката на научното сестринство и то се заменя с „Българско сестринско дружество”. По същото вре-
ме се провежда и Първият конгрес на милосърдните сестри в България. На него се обсъждат сестринската етика и 
отговорностите на сестрите в болницата. 

През 30-те години на ХХ век в страната се подготвят и самарянки, наричани „полусестри”. Тяхното обучение е 
тримесечен курс с теоретична и практическа подготовка на болногледачи. Дипломираните самарянки са повече от 
десет курса. Недостатъчното регламентиране на правата и задълженията на „медицинска сестра” и „самарянка” и 
непрекъснатото нарастване на персонала, оказващ грижи, създават конфронтация между тях.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Благотворителните традиции на царската династия в сестринството на Бъл-

гария са продължени от Царица Йоанна. Тя оказва голяма морална и материална подк-
репа на сестринското училище, често го посещава и винаги присъства на дипломира-
нето на милосърдните сестри, като лично им раздава дипломите. Царица Йоанна – 
царицата на дълга и милосърдието, остава в сърцата на поколения сестри в България. 
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Наред с грижата за създаването на професионални сестри се обръща внимание на здравното просвещение на 
населението. Поради тази причина през 1933 г. БДЧК подготвя курс за сестри посетителки, които да поучават на-
селението. 

След милосърдната сестра Кр. Пачеджиева до 1953 г. Сестринското училище се оглавява от Зафира Христова, 
София Башева, Елена Захариева и Ангелина Манева. При ръководството на последната училището на БЧК е зак-
рито, а последният випуск е прехвърлен в Института за медицински сестри на ул. „Йорданка Филаретова” в Со-
фия. Обучението на сестри продължава в него до 2007 г.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
През 1997 г. с Постановление № 16 на Министерския съвет Полу-
висшият медицински институт се преименува на Медицински 
колеж към Медицински университет—София. С решение на Акаде-
мичния съвет от септември 2000 г. Медицинският колеж приема 
името “Йорданка Филаретова”.  

 
 
През 40-те години на ХХ век се откриват последователно и първите училища за милосърдни сестри извън 

София. Те се ръководят от възпитаници на училището в София. Първото училище е открито в Скопие през 
есента на 1941 г., след Освобождението на Македония и присъединяването й към Майката-Родина – България. 
Училището във Варна започва да функционира през октомври 1942 г., а това в Пловдив – през ноември 1942 г. Учи-
лището в Скопие съществува до 1944 г., като преподаватели и ученички се изтеглят в София след края на войната. 
По време на войната срещу хитлеристка Германия от БЧК в българската армия са мобилизирани 520 милосърдни 
сестри. Те работят както във военните болници във вътрешността на страната, така и по фронтовата линия с Маке-
дония, Югославия, Австрия и Унгария. 

След края на войната през 1945 г. се открива училище за милосърдни сестри и в Стара Загора. Постепенно 
създаденото Министерство на народното здраве започва да открива училища в много окръжни градове и през 1950 
г. броят на милосърдните сестри нараства на 2304. 

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

 

 
 

СОФИЙСКАТА СВЕТА МИТРОПОЛИЯ  
ЗАРАДВА МАЛКИ ПАЦИЕНТИ  

НА УМБАЛСМ "ПИРОГОВ" С ПОДАРЪЦИ  
 

 
 
Негово Светейшество Софийски митрополит и Бъл-
гарски патриарх Неофит, Негово Преосвещенство 
Белоградчишки епископ Поликарп и представители 
на Софийска света митрополия посетиха УМБАЛСМ 
„Пирогов”, информира Zdrave.net. 
 

Целта на посещението бе във връзка с предстоящия 
празник Рождество Христово светата митрополия да 
зарадва малките пациенти. Раздадените подаръци 
бяха предоставени от благотворителната акция „От 
деца за деца – 2018”, която Софийска света митропо-
лия организира от своите два отдела: „Милосърдие и 
благотворителност” и „Духовно-просветен”, чрез 
учениците, които изучават предмета "Религия - Хрис-
тиянство - Православие" на територията на Софийс-
ка епархия. 
 

Лекуващите се деца в Отделението на новороденото 
и вродените аномалии получиха подаръци и благос-
ловение от името на Негово Светейшество патриарх 
Неофит. 
 

От името на Негово Светейшество епископ Поликарп 
подари на директора на "Пирогов" проф. д-р Асен 
Балтов диптих с образите на Господ Иисус Христос и 
Света Богородица и пожела здраве и радост на него, 
неговите сътрудници и лекуващите се деца. 
 
 

 
 

БЪДЕЩА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА  
АСИСТИРА НА ДЯДО КОЛЕДА В БУРГАС 

 
Известният бургаски актьор Стоян Памуков се пре-
въплъти в ролята на Дядо Коледа. Помагаше му Сне-
жанка – Еми, която тази година ще се дипломира 
като медицинска сестра и в момента е на държавен 
стаж в болницата. Двамата раздаваха подаръци  
на най-малките пациенти на УМБАЛ - Бургас, ин-
формира Zdrave.net. 
 
„Не искаме повече да ви виждаме в болницата, а само по 
детските площадки и детските градини", пожела на 
малките пациенти и техните родители кметът Дими-
тър Николов, който лично присъства на тържество-
то, което се състоя на Игнажден. Поздравления за 
бързо оздравяване и прибиране у дома поднесоха г-
жа Севдалина Турманова, зам.-областен управител и 
изпълнителният директор на УМБАЛ Бургас д-р 
Бойко Миразчийски. 
 
Празникът се проведе с подкрепата на Община Бур-
гас и Областна администрация,  в него се включиха с 
подаръци и други дарители и доброволци. Тази го-
дина броят им бе рекордно голям – „Зонта Клуб Бур-
гас", Дамски клуб „Инър Уийл", Парти агенция 
„Кригея", Сдружение „Усмивка", Търговска гимна-
зия – Бургас, Английска гимназия – Бургас, Детски 
хор „Милка Стоева". 
 

ИЗЯВЕНИ ПЛОВДИВСКИ ХУДОЖНИЦИ  
ПРОДАДОХА НА ТЪРГ СВОИ КАРТИНИ  

ЗАРАДИ МАЛКИТЕ ПАЦИЕНТИ В УМБАЛ "СВ. ГЕОРГИ"  
 
10 от най-известните пловдивски художници предос-
тавиха свои картините на търг с благотворителна 
цел. Събраните средства ще отидат за Клиниката по 
детска хирургия в УМБАЛ "Св. Георги", информира 
Clinica.bg. 
 
Благородната инициатива се осъществява за втора 
поредна година. Събраните средства ще се използват 
за закупуването на инфузомат. Това е високотехно-
логичен уред за вливания на разтвори, който е много 
необходим особено при най-малките пациенти.  
Миналата година благотворителната кампания съб-
ра 2400 лева, с които бе подпомогнато отделението 
по Онкохематология на болницата. 
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        Административни мерки 
 
Преминаването към дуално обучение е подхо-
дяща среда за последващи съвместни усилия на 
БАПЗГ и европейските организации на аку-
шерките и медицинските сестри за оказване 
на натиск върху административните органи 
в България. Визирам по-конкретно Министер-
ство на здравеопазването и Министерство на 
образованието и науката, в чиито правомо-
щия са механизмите за промяна на условията 
за упражняване на професиите медицинска 
сестра и акушерка. Ефективно би било след 
съответното сертифициране работата на 
тези специалисти да протича самостоятелно 
при осигурени консултации от екип за риско-
во акушерство в съответното лечебно заведе-
ние.  
 

 

 
 

БЪДЕЩИ МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ И АКУШЕРКИ  
ОТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ИНИЦИИРАХА  

КРЪВОДАРИТЕЛСКА АКЦИЯ 
 
Студенти от Филиал Велико Търново на Медицинс-
ки университет - Варна и Отделението по трансфузи-
онна хематология в МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ 
инициираха кръводарителска акция в началото на 
декември 2018 г., информира БНР.  
 
Целта беше с дарената кръв да бъдат попълнени за-
пасите на лечебното заведение за предстоящите ко-
ледни и новогодишни празници. Болницата обяви, 
че има нужда от кръв от всички групи. 
 
Акцията мина под надслов "Избра ли подарък?". Пър-
ви дойдоха да дарят кръв студенти по акушерство. 
За 14-и път кръв дари директорът на Филиал В. Тър-
ново доц. Диана Димитрова.  
 
"От кръводаряването има и ползи. Хората, които редов-
но даряват кръв, поне два пъти в годината, са по-малко 
атакувани от инсулт и инфаркт", изтъкна д-р Мария-
на Витанова, началник на Отделението по трансфу-
зионна хематология в МОБАЛ „Д-р Стефан Черке-
зов“ - Велико Търново. 
 
 

СТУДЕНТИ И УЧЕНИЦИ ОТ ПЛОВДИВ  
ОРГАНИЗИРАХА БЛАГОТВОРИТЕЛЕН  

КОЛЕДЕН БАЗАР ЗА ДА ПОМОГНАТ НА ДЕЦА  
С ОНКОХЕМАТОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ 

 
Студенти от Пловдивския университет „Паисий Хи-
лендарски“ и ученици от пловдивски училища про-
ведоха на 17 и 18 декември 2018 г. благотворителен 
коледен базар в подкрепа на Отделението по 
онкохематология към Клиниката по педиатрия и 
генетични заболявания в УМБАЛ „Свети Георги“, 
информира Zdrave.net. 
 
Събитието се провежда за девета поредна година – за 
първи път е организирано през 2010 г., и е неделима 
част от инициативите на Центъра за руски език и 
култура към ПУ през месец декември. Базарът се ор-
ганизира със съдействието на Катедрата по руска фи-
лология към Филологическия факултет на ПУ 
„Паисий Хилендарски“, с подкрепата на Студентски 
съвет и университетското бистро „Ф10“. За първи път 
като съорганизатор на базара се включва Класна стая 
„Конфуций“ към Пловдивския университет. 
 
 

 
 

ДЯДО КОЛЕДА С ПОДАРЪЦИ  
ЗА МАЛКИ ПАЦИЕНТИ НА ВМА  

 
За поредна година деца, които са били пациенти на 
ВМА получиха коледни подаръци. Този път това бя-
ха малчуганите, на които през годините са направе-
ни кохлеарни имплантации в Клиника „Ушни, нос-
ни и гърлени болести". В Коледната приказка учас-
тие взеха членовете на „Ротари клуб София-
Триадица", информира Clinica.bg. 
 
Дядо Коледа и Снежанка зарадваха с подаръци деца-
та на 19 декември 2018 г.  Тази година се отбелязват 
13 години от първата операция за поставяне на кох-
леарни импланти във ВМА. До момента стотици са 
малчуганите, които вече чуват гласовете на мама и 
татко след като лекарите са им направили кохлеарна 
имплантация.  
 
 
 

БЪЛГАРСКИЯТ ЧЕРВЕН КРЪСТ  
ЗАРАДВА МАЛКИТЕ ПАЦИЕНТИ  

НА 5 СТОЛИЧНИ БОЛНИЦИ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Доброволците на младежката червенокръстка орга-
низация раздаде коледни подаръци на повече от 140 
деца от 5 столични болници, информира Clinica.bg. 
 
Първата среща беше на 20 декември 2018 г. в детски-
те отделения на УМБАЛСМ „Пирогов". В същия ден 
червенокръстците зарадваха децата, настанени в 
Белодробна болница „Света София", малките паци-
енти в Отделението по педиатрия на Националната 
кардиологична болница и пациентите на Детска 
кардиология на Национална кардиологична болни-
ца. Доброволците на БМЧК посетиха и Клиниката 
по детска онкохематология и детската ушна клини-
ка на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ". 
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БЛАГОТВОРИТЕЛНИ КАРТИЧКИ  
ПОМАГАТ НА ДЕЦА  

 

 
 
Наближава Коледа - символ на домашното огнище, 
на семейството и на надеждата за по-светли дни. Във 
всяка къща настъпва празник. Подрежда се елхата, 
приготвят се изненади за децата и близките, масата 
се отрупва с вкусни гозби. А най-щастливи са деца-
та!  
 
Има деца, за които елхата няма да грейне. Няма да 
има и изненади, но те очакват да се сбъдне само ед-
на тяхна мечта - да имат всеки ден храна на масата и 
да могат да ходят на училище, припомнят от Бъл-
гарския Червен кръст.  
 
През изминалата година над 12 000 деца не са имали 
възможност да бъдат сред приятелите си в класните 
стаи поради бедност. За някои от тях безплатният 
здравословен обяд в трапезариите на БЧК е единст-
вената причина да се върнат в училище, далеч от 
опасностите на улицата.  
 
Всички ние заедно за 13 години успяхме да върнем в 
училище 13 000 деца, като чрез различни инициати-
ви осигурихме над 900 000 безплатни обяда, 
изтъкват от най-голямата неправителствена 
организация у нас, която принадлежи към голямото 
международно семейство на Червения кръст и 
Червения полумесец.  
 
С всяка закупена благотворителна картичка от ката-
лога на Българския Червен кръст и издателство 
"Уникарт" за светлия празник бихте могли да отпра-
вите Вашите пожелания към близки и приятели и да 
помогнете на едно българско дете.  
 
Каталог 2019 можете да изтеглите от сайта на 
"Уникарт" - www.unicart.bg. 
 
 

 
УМБАЛ "СВ. ГЕОРГИ" - ПЛОВДИВ  

СТАРТИРА ДАРИТЕЛСКА КАМПАНИЯ  
 
В УМБАЛ „Свети Георги“ - Пловдив стартира дари-
телска кампания „Най-доброто за нашите деца и он-
кохематологични пациенти“ за набиране на средства 
за изграждане на нов педиатричен и онкохематоло-
гичен комплекс в лечебното заведение. Началото ѝ 
бе обявено на 18 декември 2018 г.  по време на Праз-
ника на дарителите, информира Zdrave.net. 
 
Празникът на дарителите се отбелязва за пета поред-
на година в Клиниката по педиатрия и генетични 
заболявания. Тази година неговото мото е 
„Пациентите за нас“.  
 
Целта е да се наберат средства за строителство на нов 
педиатричен и онкохематологичен комплекс на те-
риторията на База 2 на УМБАЛ „Свети Георги“. Той 
ще бъде предназначен за Клиника по педиатрия, 
Клиника по онкология и Клиника по хематология.  
Всеки желаещ може да дари като изпрати SMS на 
номер 17 777 с текст DMS KLINIKA. За абонати на 
Telenor, Mtel и VIVACOM цената на един SMS е 1 лв., 
за потребители на предплатени услуги един SMS е 
1,20 лв. с ДДС.  
 

ОБЩИНАТА В ПОМОРИЕ С БЛАГОТВОРИТЕЛНА  
КАМПАНИЯ ЗА ЗАКУПУВАНЕТО НА РЕАНИМАЦИОННА 

МАСА ЗА НОВОРОДЕНИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Метални сърца високи 160 см сърца ще бъдат мон-
тирани в централната част на Поморие и в квар-
талите. Целта се да се съберат повече пластмасови 
капачки с помощта на гражданите. Благотворител-
ната инициатива "Сърцето на Поморие" е на Об-
щина Поморие, която си е поставила за цел да заку-
пи реанимационна маса за новородени за АГ отделе-
нието в МБАЛ - Поморие. Към инициативата на 
кмета Иван Алексиев са се присъединили и кметове-
те на Ахелой и Каблешково. 

   

    НАПРАВИ ДОБРО 
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Клинично проучване върху 630 души в продълже-
ние на година и половина показва, че за 18 месеца 
81% от хората, при които е приложено лечение, из-
чистват 100% от „лошия белтък“ в мозъка, който се 
смята за основна причина за деменциите. Това съоб-
щи в предаването "Нощен хоризонт" по БНР невро-
логът акад. проф. д-р Лъчезар Трайков, д.м.н., завеж-
дащ отделение в Неврологичната клиника на УМ-
БАЛ "Александровска", ръководител на Катедрата 
по неврология в Медицинския университет-София 
и член на Консорциума на експертните центрове в 
Европа. Данните, които ученият определи като сен-
зационни, са от Световния конгрес по деменции в 
Чикаго и са били потвърдени на последващ конгрес 
в Барселона през 2018 г. Добрите резултати по сто-
пирането на отлагането на лошия белтък в мозъка са 
все още от експериментален етап на проучването. 
 

Болестта на Алцхай-
мер е най-честата 
форма на деменция, 
поясни акад. Трай-
ков:"Деменцията не е 
диагноза. Деменцията е 
един сбор от симптоми 
и ако трябва най-общо 
да го дефинираме, това 
е нарушение на инте-
лектуалните способнос-
ти на човек, които дос-
тигат такава степен, 
че той не може сам да  
се справя с ежедневните 

си дейности. Това означава, че деменцията сама по себе 
си е късна проява на една болест като Алцхаймер. Бо-
лестта на Алцхаймер всъщност представлява половина-
та от всички деменции по света". 
 

До 65-годишна възраст възраст болестта на Алцхай-
мер се среща сравнително рядко, а под 50 години е 
изключителна рядкост. Между 50 и 65 години боле-
дува не повече от 2% от населението. Във възрастова-
та група между 65 и 85 години обаче честотата скача 
до 30%, което означава, че всеки трети човек на земя-
та страда от някаква форма на деменция.  
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СЕНЗАЦИОННО КЛИНИЧНО ПРОУЧВАНЕ  
МОЖЕ ДА ПОДОБРИ ПРОФИЛАКТИКАТА  

НА ДЕМЕНЦИИТЕ 

 
Има определени фактори, които доказано 
подпомагат намаляването на риска от разви-
тие на деменция. Това са средиземноморската 
диета, чаша червено вино, социалните кон-
такти, които не бива да затихват след 65-
ата година, творчески дейности и четене.  
 
На Запад е разпространена практиката хора 
в пенсионна възраст да се учат да свирят на 
музикален инструмент, да се записват на 
курсове по рисуване или в самодейни театрал-
ни трупи, защото всички тези дейности про-
тектират мозъка. Към това учените добавят 
проста разходка в парка няколко пъти сед-
мично от 40 минути до 1 час и поне 7 часа 
сън, защото мозъкът има нужда от сън и то в 
правилните часове. Според някои учени, съ-
нят дори е на второ място сред протектив-
ните функции, независимо от общоприетото 
схващане, че с напредването на възрастта 
можем да спим по-малко.  
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ОЩЕ 150 000 ДУШИ С УВРЕЖДАНИЯ  
ЩЕ ПОЛУЧАВАТ МЕСЕЧНИ ИНТЕГРАЦИОННИ  

ДОБАВКИ 
 

Около 150 хиляди души с увреждания, които до момента 
не са получавали месечни интеграционни добавки, от яну-
ари 2019 г. ще имат право на месечни помощи за уврежда-
не. Това обяви социалният министър Бисер Петков, ин-
формира БНР. Представителите на споменатата група  
трябва да заявят искане за подпомагане в дирекциите за 
социално подпомагане.  
 
Интеграционните добавки се трансформират в месечно 
подпомагане. Ще ги получават повече хора, в повечето 
случаи в по-висок размер, обясни министър Петков: "За 
някои тя ще бъде нова подкрепа. Имам предвид лицата с 
трайно загубена работоспособност от 50% до 71%, пове-
чето от които до момента не са получавали интеграци-
онни добавки, а за друга част - около 500 000 души, които 
сега получават, интеграционните добавки ще бъдат в по-
висок размер. Това ще стане по служебен път от Агенция-
та за социално подпомагане, а тези, които до момента не 
са получавали интеграционни добавки, ще трябва да зая-
вят новата финансова помощ". 
 

 
СЪВЕТ ЩЕ НАБЛЮДАВА  

СПАЗВАНЕТО НА ПРАВАТА  
НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ 

 
Парламентът прие окончателни промени в Закона за хора-
та с увреждания. С тях се създава Съвет за наблюдение, 
който да насърчава, защитава и наблюдава прилагането на 
Конвенцията за правата на хората с увреждания,  съобщи 
Информационна агенция „Фокус“. 
 
Съветът ще се състои от 9 членове - двама ще се определят 
от омбудсмана, двама от председателя на Комисията за 
защита от дискриминация, четирима ще бъдат от органи-
зациите на и за хората с увреждания, един представител 
ще се определя от БАН. 
 
Мандатът на Съвета е 4 години и започва да тече от попъл-
ването на състава. Дейността му ще се администрира чрез 
омбудсмана и Комисията за защита от дискриминация. 
Съветът ще се представлява от председател и зам.-
председател. Председателят ще се посочва или от омбудс-
мана, или от Комисията за защита от дискриминация, а 
зам.-председателят – от организациите. 
 
Съветът трябва да заседава най-малко веднъж на 3 месеца, 
като членовете му няма да получават възнаграждение. Вся-
ка година Съветът трябва да представя в Народното събра-
ние доклад за дейността си. 
 
 

 
           МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПРИЕ  

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА 
ХРОНИЧНИТЕ НЕЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ 

 
80 % от смъртните случаи в България се дължат на 
основните хронични незаразни болести - сърдечно-съдови 
заболявания, злокачествени новообразувания, хронични 
белодробни болести и диабет, съобщиха от пресцентъра 
на Министерството на здравеопазването. 
 

Доказано е, че посочените болести се причиняват от общи 
рискови фактори – тютюнопушене, злоупотреба с алко-
хол, нездравословно хранене, ниска физическа активност. 
Практиката показва, че тяхното редуциране води до нама-
ляване на смъртността и заболяемостта от посочените бо-
лести. Най-ефективният път за постигане на тази цел са 
както профилактиката, ранната диагностика и осигурява-
нето на здравословна среда за живот, така и дейностите по 
националните програми. 
 

За да се подобри здравето на населението и да се повиши 
качеството на живот, чрез намаляване на преждевремен-
ната смъртност, заболяемост и последствията за здравето, 
Министерският съвет, с Решение № 538 от 12.09.2013 г., 
прие Националната програма за превенция на хронични-
те незаразни болести. Програмата цели да се постигне и 
широка обществената информираност относно хронични 
незаразни болести и поведенческите, биологични и психо-
социални рискови фактори, водещи до тях. 
 

Целевите групи са кърмачета, деца и млади хора до 29-
годишна възраст, жени в детеродна възраст, бременни и 
кърмещи жени, население в трудоспособна възраст, въз-
растни и стари хора, медицински специалисти и асоции-
рани медицински специалисти/здравни професионалис-
ти, немедицински специалисти и партньори. 

  НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ 
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СТАРТИРА ПЪРВАТА ИНТЕРНЕТ ПЛАТФОРМА  
У НАС ЗА СОЦИАЛНОЗНАЧИМИ ЗАБОЛЯВАНИЯ 

 
Първата интернет платформа за социалнозначими 
заболявания у нас вече е факт. Тя носи името "Портал 
на пациента" и предлага коректна и достъпна инфор-
мация за най-разпространените заболявания у нас, 
съобщи БНР.  
 

"Новата интернет платформа предоставя полезна за па-
циентите информация за различни заболявания и състоя-
ния в областите "Кардиология","Диабет", "Щитовидна 
жлеза", "Онкология", "Неврология" и "Ревматология". 
Материалите са подготвени от специалисти на достъпен 
и разбираем за пациентите език", подчерта авторът на 
идеята Владимир Томов от фондация "В помощ на 
здравето". "Порталът дава възможност да не се лутаме в 
информационните потоци, а да получим точно това, кое-
то ни е нужно за конкретните състояния, в повечето слу-
чаи хронични заболявания", уточни специалистът. 
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ПРОФЕСИИТЕ НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА И 
АКУШЕРКАТА СА СЪС СРЕДЕН РЕЙНИНГ У НАС 

 
Професиите да медицинската сестра и акушерката са със 
среден рейтинг у нас. Това показа проучване за 16 
общественозначими професии в секторите „Медицина и 
услуги за красота и здраве“, „Машиностроене и металооб-
работване“, „Електротехника и електроника“ и „Транспорт 
и спедиция“, информира Zdrave.net.  
 

С най-нисък рейтинг в медицинския сектор е професията 
на лаборанта (33.14), а с най-висок - професията на лекаря 
(55.46). Въпреки, че мнозина харесват лекарската професия, 
у нас лекари в някои специалности не достигат заради 
големия брой лекари, които заминават за чужбина. 
"Измерването на привлекателността на професиите е част от 
изпълнението на проект на Асоциацията на индустриалния 
капитал в България", обясни пред журналисти председате-
лят на Асоциацията Васил Велев. 
 

 „Целта на проекта беше да създаде пилотен модел за решаване 
на един от основните проблеми на пазара на труда през послед-
ните 15 години – липсата на квалифицирана работна ръка за 
ключови за българската икономика сфери. Преодоляването на 
дисбаланса между търсенето и предлагането на човешки ресурси 
със съответната квалификация е една от най-големите и най-
трудоемките цели на АИКБ. Считам, че предложенията към 
Министерство на труда и социалната политика и Министерс-
тво на образованието, които отправихме вследствие на резул-
татите от дейностите по проекта, са реализуеми и ще бъдат 
взети под внимание“, подчерта Велев. 

 
БОЛНИЦИТЕ ЩЕ ПЕРАТ СПАЛНОТО БЕЛЬО  

В СПЕЦИАЛНИ ПЕРАЛНИ 
 

В обществените индивидуални перални на самообслужва-
не, предназначени за граждани, вече не може  да се изпи-
ра пране от обществени обекти. Това стана факт с влиза-
нето в сила на Наредбата за здравните изисквания към 
обществените перални на МЗ. Забраната се налага с идея-
та да се избегне рискът в обществените перални за граж-
дани да се пере пране от обекти като места за временно 
настаняване, лечебни, детски и учебни заведения и т.н., 
информира Zdrave.net. 
 
Документът разграничава пет вида обществени перални, 
като тези, в които се пере пране на лечебни и здравни за-
ведения, както и на специализирани институции за пре-
доставяне на социални услуги за възрастни, са обособени 
в отделна точка. 
 
За спазването на хигиенните норми ще следят специалис-
тите от Регионалните здравни инспекции. 
С документа се въведоха изисквания за микробиологична 
чистота на готовото за експедиция пране, с което се очаква 
да се намали и почти да се елиминира рискът от разпрост-
ранение на заразни заболявания чрез изпраното пране. 
С предвидените предварителни и периодични медицинс-
ки прегледи и изследвания на работещите в обществените 
перални се цели недопускане на замърсяването на чисто-
то пране с патогенни и непатогенни микроорганизми от 
лица от персонала, които най-често се явяват т.нар. 
„здрави заразоносители“. Това от своя страна ще гаранти-
ра опазване здравето на лицата, ползващи се от услугите 
на обществените перални, в т.ч. децата в детските заведе-
ния, лицата, ползващи хотелиерски и други подобни ус-
луги, пациентите в лечебните заведения и т.н., посочиха 
от МЗ в мотивите си към наредбата. 
 
Чрез недобре и неправилно изпрани дрехи, спално бельо, 
покривки, работно облекло и др. се предават бактерии и 
вируси като: вируса причинител на хепатит А, норовиру-
си, ротавируси, салмонела, E. Coli, кандида и др., изтъкна-
ха от МЗ. 
 
В лечебните заведения съществуват специфични фактори, 
които способстват за развитието на т.нар. вътреболнични 
инфекции, които не са характерни за други учреждения. 
При замърсяване на вътреболничната среда с микроорга-
низми – в лечебните заведения често се замърсяват повър-
хности, апаратура, материали, инструменти, а също така 
постелъчен инвентар и работно облекло, микробните 
агенти могат да попаднат в тялото на възприемчиви паци-
енти, посочиха от ведомството. 
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НЗОК ВЕЧЕ МОЖЕ ДА ДОГОВАРЯ  
МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ДИРЕКТНО  

С ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ 
 

Промените, според които НЗОК ще може да плаща 
директно медицински изделия в болничната помощ на 
производители или търговци на едро, вече са в сила. 
Това стана с обнародването в „Държавен вестник“ на 
промените в Наредбата за условията и реда за съставя-
не на списък на медицинските изделия, информира 
Zdrave.net. 
 

С промените на НЗОК се дава възможност да сключва 
договори с участниците, заявили съответни групи ме-
дицински изделия, заплащани на производители или 
търговци на едро. Касата ще сключва договор само с 
тези от тях, представили най-разходоефективни за бю-
джета на НЗОК предложения, включващи определени-
те от Националната здравноосигурителна каса съот-
ветни условия за доставка на медицинските изделия, 
отчитането им, заплащането, представяне на банкова 
гаранция и други. 
С измененията се дава възможност Здравната каса да 
обезпечава, мониторира и контролира доставянето на 
медицински изделия и поддържането на съответни 
наличности от тях, посредством договорите, които ще 
сключва с производители или търговци на едро. 
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МИНИСТЪР АНАНИЕВ ПРИЕ ОФИЦИАЛНО 

ПЪРВИТЕ ЛИНЕЙКИ ПО ПРОЕКТА ЗА 
МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СПЕШНАТА ПОМОЩ  

В БЪЛГАРИЯ 
 

"Първите две линейки, закупени по проекта за модерниза-
ция на спешната помощ, са предназначени за ЦСМП - Со-
фия, където необходимостта от обновяване на автопарка, с 
оглед на текущата амортизация на колите, е най-
сериозна“. Това заяви министър Кирил Ананиев по време 
на официалната церемония по приемането на първите две 
линейки, закупени в изпълнение на проект „Подкрепа за 
развитие на системата за спешна медицинска помощ“, коя-
то се състоя на 20.12.2018 г., съобщиха от МЗ. 
 

„Щастлив съм, че днес в навечерието на един от най-светлите 
християнски празници, Рождество Христово, сме заедно и от-
читаме изпълнението на първата реална крачка по реализация-
та на най-големия структурен инвестиционен проект в здраве-
опазването – този за модернизацията на спешната помощ на 
територията на цялата страна.  Реално ние днес приемаме два 
типа линейки – тип Б - за превоз, първоначално лечение и мони-
торинг на пациенти и С – за превоз, интензивно лечение и мо-
ниторинг на пациенти. На базата на това добро начало в след-
ващите месеци – до 2021 г.  ще получим всички 280 санитарни 
автомобили, за които министерството има сключени договори 
със „София Франс Ауто“ АД. От март месец ще започне регу-
лярната доставка на останалите линейки, като разчетите са 
да бъдат доставяни по 10 линейки на месец“, посочи министър 
Ананиев. 
 

Проектът е финансиран от Европейския фонд за регионал-
но развитие чрез  Оперативна програма „Региони в рас-
теж” 2014-2020, с общ бюджет 163 897 815,62 лв. и тригоди-
шен срок за изпълнение, до 23.10.2021 г. Той обхваща не 
само доставката на 400 оборудвани медицински превозни 
средства, а и строителство, реконструкция, ремонт, преуст-
ройство и подобряване на достъпа в 237 обекта от система-
та на спешна медицинска помощ и модернизиране на по-
мещенията чрез доставка на оборудване и обзавеждане.  
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ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОДОБРИ ПРОЕКТА  
ЗА МОДЕРНИЗАЦИЯ НА  

СПЕШНАТА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ У НАС  
 

Европейската комисия одобри проекта за модерниза-
ция на спешната медицинска помощ в България, кой-
то е най-големият инфраструктурен проект в сфера-
та на здравеопазването за настоящия програмен пе-
риод 2014-2020 г. Това заяви министър Кирил Анани-
ев по време на блиц контрола на заседанието на Ко-
мисията по здравеопазване към Народното събрание, 
съобщиха от пресцентъра на МЗ.  
 

Проектът, чийто бенефициент е Министерство на 
здравеопазването, се осъществява с финансовата под-
крепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 
2014-2020, съфинансирана от Европейския фонд за 
регионално развитие на ЕС. Той ще бъде реализиран 
на територията на цялата страна чрез строителство (в 
т.ч. и на нови сгради), реконструкция, ремонт, преус-
тройство и подобряване на достъпа в 237 обекта от 
системата на спешна медицинска помощ: спешните 
отделения на 34 лечебни заведения за болнична по-
мощ, 27 центъра за спешна медицинска помощ и раз-
критите към тях 170 филиала и 6 изнесени екипа; 
модернизиране на помещенията чрез: доставка на 
оборудване и обзавеждане на структурите на спешна-
та медицинска помощ; закупуване на 400 нови линей-
ки, оборудвани с медицинска техника и апаратура за 
спешна помощ. 
 

Целта е осигуряването на качествен, равнопоставен и 
навременен достъп до услугите на спешната меди-
цинска помощ на гражданите на Р България и на пре-
биваващите на нейната територия. 
Проектът е на обща стойност 163 897 815,62 лв., от 
които безвъзмездната финансова помощ е в размер на 
163 502 132,68 лв. Крайният срок за изпълнението на 
всички дейности е 23 октомври 2021 г. 

 

10 000 ПАЦИЕНТИ У НАС ЕЖЕГОДНО СЕ ВКЛЮЧВАТ В КЛИНИЧНИ ИЗПИТВАНИЯ  
 

Около 10 000 нови пациенти се включват всяка година в клинични изпитвания на над 500 центъра в България. Заетите в сектора 
са около 3000 души. Прекият финансов поток, генериран от клинични изпитвания у нас през 2017 г., е 178 млн. лева, като 41 
млн. лева от тях са плащания към бюджета като данъци, такси, осигуровки. Това бе съобщено по време на семинар за журналис-
ти на тема: „Значението на клиничните изпитвания за пациентите, медицинските специалисти и здравните власти“, който се 
проведе на 7 декември 2018 г. в Боровец. Организатор бе Българската асоциация по клинични проучвания (БАКП), информира 
Zdrave.net. 
 

Председателят на Управителния съвет на БАКП д-р Иван Георгиев коментира, че клиничните проучвания имат голям 
положителен ефект върху здравеопазването на България. Те осигуряват достъп до иновативно и висококачествено лечение на 
пациентите без значение от здравноосигурителния им статус. Той припомни, че преди даден изследван продукт да бъде 
достъпен за обикновените пациенти, могат да изминат до 7-8 години. Изпитванията са особено важни и за българските лекари, 
защото осигуряват възможност за натрупване на опит с нови технологии, още една терапевтична алтернатива, работа в между-
народни екипи и допълнителни доходи, изтъкна експертът. 
Клиничните изпитвания имат и своите рискове, поради което са въведени стриктни регулации за извършването им. В основата 
на тези регулации стоят хармонизираните правила за добра клинична практика. Някои от основните етични принципи са: пол-
зите да са по-големи от известните рискове, за доброволно информирано съгласие, за квалификация на изследова-
телите и др. 
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        Административни мерки 
 
Преминаването към дуално обучение е подхо-
дяща среда за последващи съвместни усилия на 
БАПЗГ и европейските организации на аку-
шерките и медицинските сестри за оказване 
на натиск върху административните органи 
в България. Визирам по-конкретно Министер-
ство на здравеопазването и Министерство на 
образованието и науката, в чиито правомо-
щия са механизмите за промяна на условията 
за упражняване на професиите медицинска 
сестра и акушерка. Ефективно би било след 
съответното сертифициране работата на 
тези специалисти да протича самостоятелно 
при осигурени консултации от екип за риско-
во акушерство в съответното лечебно заведе-
ние.  
 

 

 

 
 63 СА ДИАГНОЗИТЕ ЗА РЕДКИ БОЛЕСТИ У НАС  
 
63 са редките диагнози, които се срещат у нас. Това показват 
данните на електронния регистър на Националния център 
за обществено здраве и анализи (НЦОЗА) към края на месец 
октомври 2018 г., информира Clinica.bg. 
Общо 1212 са регистрираните пациенти с редки болести у 
нас според данните от електронния регистър.  Най-много са 
пациентите с акромегалия - 144, хипопитуитаризъм - 139, 
бета таласемия майор - 136, хемофилия - 119, междукамерен 
септален дефект – 83 и синдром на Кушинг - 59.  
Редки са диагнозите, които се срещат при по-малко от 5 
души на 10 000. Някои от тях засягат дори един на 100 000 
души. Досега учените са открили около 7000 редки диагно-
зи, но постоянно изникват нови.  
 

Предполага се, че в ЕС живеят между 27 млн. и 36 млн.  
души с подобни проблеми. В САЩ техният брой е 25 млн. 
Сред най-честите редки диагнози са Синдром на Турет, 
акромегалия (гигантизъм), хемофилията, бетаталасемия 
майор и др. Всички те възникват заради генетични особе-
ности и мутации. Възможностите за тях са буквално 
неизчерпаеми, тъй като всяка клетка съдържа 30 000 гени.  
Заради ниския брой на болните медикаментите за тези 
диагнози са изключително скъпи. Поради тази причина в 
света се правят опити за централизация на лечението. В 
ЕС се създават електронни регистри, за да се разбере колко 
е общият брой на пациентите от всяка диагноза, както и 
да се създадат центрове за лечението на диагнозите, които 
да подготвят кадри и да свалят разходите за медикамен-
ти.  
 

Досега ЕС е инвестирал над 1 млн. евро по FP7 и H2020. 
Тези средства са дадени за над 200 проекти, свързани с ред-
ките болести.  

 
       БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА  

БЛАГОСЛОВИ ДОНОРСТВОТО 
 
Българската православна църква - Българска патриаршия 
дава благословение за извършване на трансплантациите, 
информираха от пресцентъра на  Министерството на здра-
веопазването. От БПЦ настояват при донорство и трансп-
лантации да бъдат налице следните условия: 

 
 Строго и регламентирано спазване на фундаменталните 

биоетични принципи; 
 

 Установяването на мозъчната смърт да се извършва по 
строго определени клинични критерии, чрез високоспеци-
ализирани инструментални изследвания /ангиография, 
ЯМР и др. методи/ от абсолютно независима /външна/ 
комисия. Понастоящем, законът и наредбите в Република 
България допускат диагностицирането на мозъчна смърт 
и без осъществяването на инструментални доказателст-
вени изследвания, което църквата не би могла да приеме; 

 

 Писмено информирано съгласие /волеизявление/ от донора 
и близките му /кои органи, клетки и тъкани да бъдат 
взети при евентуална мозъчна смърт/, а не презумпция за 
повсеместно съгласие с донорството; 

 

 Необходимо е целият клиничен процес на транспланта-
цията да се координира и осъществява от утвърдени на-
ционални транплантационни болнични центрове, които 
да имат доверието на обществото и да гарантират по 
възможно най-добър начин изпълнението на процедурата 
по установяване на мозъчна смърт и цялостните права 
на донора, както и да гарантират постигането на най-
високи нива на успеваемост на процедурата по трансп-
лантация, в интерес на реципиента. 

 

 Българската православна църква - Българска патриаршия 
си запазва правото да промени своята позиция, при про-
мяна в законодателството и закона за трансплантации-
те. 
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РОДИТЕЛИТЕ ЩЕ ИМАТ ПРАВО НА МНЕНИЕ 
ЗА ЗАКУСКИТЕ В УЧИЛИЩЕ  

 
Родителите на децата в предучилищна възраст и на 
учениците от I до IV клас ще имат право на мнение за 
закуските, които се полагат безплатно на тези групи 
деца, съобщи Clinica.bg. 
 
Промяната е заложена в Наредбата за финансиране-
то на институциите в системата на предучилищното 
и училищното образование и бе приета от Министер-
ския съвет. 
 
На практика майките и татковците ще могат за изказ-
ват мнението си чрез обществените съвети към детски 
градини и училища, в чийто състав влизат и те. Край-
ното решение за избор на закуски ще се взима от пе-
дагогическите съвети в учебните заведения.  
Заниманията по интереси, известни още като кръжо-
ци в училищата, ще се определят в съответствие с 
желанието на родителите и учениците и съобразно 
възможностите на училището, одобри още кабине-
тът.  

 

НОВИ ПРАВИЛА ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ 
 

Новите правила, по които Националната здравноосигури-
телна каса ще договаря и плаща за медицинските изделия 
вече са факт. На 5 декември 2018 г. правителството одобри 
промените, които предложи Министерството на здравео-
пазването в Наредбата за условията и реда за съставяне на 
списък на медицинските изделия и за определяне на стой-
ността, до която се заплащат, информира Clinica.bg. 
 

С новите правила се въвежда по-строг контрол върху цена-
та и качеството на консумативите, които Здравната каса 
ще финансира. Занапред всяка фирма ще трябва да дока-
же, че продуктите ѝ се плащат от обществен фонд в поне 
три държави от ЕС и то при същите индикации или забо-
лявания, за които и у нас. Също така занапред НЗОК ще 
може да плаща изделията директно на фирмите, а не тези 
плащания да минават през болниците.  
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ЗДРАВНИТЕ МИНИСТРИ В ЕС  

ЩЕ ЗАСИЛЯТ СЪТРУДНИЧЕСТВОТО СИ  
В БОРБАТА СРЕЩУ БОЛЕСТИ,  

ПРЕДОТВРАТИМИ ЧРЕЗ ВАКСИНАЦИЯ  
 

Министрите на здравеопазването на държавите-
членки на ЕС приеха на днешното си заседание 
Препоръка на Съвета на ЕС за засилване на сътруд-
ничеството в борбата срещу болести, предотврати-
ми чрез ваксинация, и проведоха дискусия за спра-
вяне с погрешните разбирания срещу ваксините на 
европейско и национално ниво, информираха от 
пресцентъра на Министерство на здравеопазването 
 
“Темата за колебанията при ваксинирането е изключи-
телно важна. За адресирането на този проблем е необхо-
дим анализ на конкретните причини за недоверието сред 
населението, както на национално, така и на европейско 
ниво. За справяне с тези проблеми са необходими мерки 
по всички звена във веригата: отговорно отношение на 
производителите, отчитащо обществената чувстви-
телност; силни регулаторни органи, прилагащи стрик-
тно регулаторната рамка; ангажирани медицински спе-
циалисти; добре информирани пациенти“. Тази пози-
ция изрази министърът на здравеопазването Кирил 
Ананиев по време на заседание на Съвет на Евро-
пейския съюз „Заетост, социална политика, здравео-
пазване и потребителски въпроси“, част 
„Здравеопазване“, което се проведе на 07.12.2018 г. в 
Брюксел, Белгия.  
 
Република България подкрепя препоръката за ук-
репване на сътрудничеството между държавите-
членки чрез обмен на данни с цел намаляване недо-
верието на обществото относно безопасността на 
ваксините. В изказването си министър Ананиев под-
черта, че България е страна, която поставя на първо 
място предоставянето на достоверна информация 
на достъпен за обществото език, и която инвестира в 
обучение на медицинските специалисти. Ключова 
роля имат личните лекари и педиатрите. Министър 
Ананиев беше категоричен, че акцент следва да бъ-
де поставен и върху разяснителните кампании, пре-
доставящи обективна информация на разбираем 
език, като е важно информацията да почива на ме-
дицински факти и доказателства за ефикасността на 
ваксините.  

  
 
 
 

 
УНИКАЛНИ БАРКОДОВЕ ЩЕ ПАЗЯТ  

ПАЦИЕНТИТЕ В ЕС ОТ ФАЛШИВИ ЛЕКАРСТВА 

 
Лекарствата, които купуваме с рецепта от аптеките, 
ще притежават уникален номер на продукта, сериен 
номер, номер на партида и срок на годност. Промя-
ната е в изпълнение на изискване на Европейската 
директива за фалшивите лекарства с цел безопасност 
на пациентите и защита на информацията, съобщи 
Zdrave.net. Новата системата ще влезе в сила в цяла 
Европа от 10 февруари 2019 г.  
 
Ключов момент за функционирането на Европейска-
та система за проследимост и верификация на лекар-
ствата, както и съвместимост между отделните наци-
онални системи е използването на хармонизиран 
подход за маркиране на лекарствата от държавите 
членки. За целта се въвежда двумерният баркод, 
обясни изпълнителният директор на ARPharM Деян 
Денев, цитиран от БНР. 
 
„Производителите поставят уникален идентификацио-
нен код, т.е. баркод, върху всяка една опаковка. И този код 
се внася в една европейска система, стига до национални 
хъбове и аптеката, когато продава лекарството, с четеца 
проверява кода и ако светне червено, т.е. този код не е 
въвеждан в системата, или е въвеждан, но вече е освободен 
– лекарството е било продадено, аптеката няма да може 
да отпусне това лекарство на пациента“, изтъкна Де-
нев. По думите му, системата гарантира, че всяко 
лекарство, което пациентът получава, е истинско. „С 
новата система това вече няма да е възможно. Веднъж 
сканирана опаковката, тя няма да може да бъде използва-
на втори път, за да се сложи в нея фалшиво лекарство“, 
посочи Денев. 
 

   

   НОВИНИ ОТ ЕС 
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Прекратяване на продажбата и изтеглянето им от търговската мрежа на гръдните импланти и тъканни екс-
пандери с текстурирана (грапава) повърхност (microcell и biocell), произвеждани от компанията Allergan, 
изисква Испанската агенция по лекарствата и санитарните продукти. Mедицинските центрове и здравните 
специалисти в страната трябва да спрат употребата им, информира на 21.12.2018 г. Redmedia.bg.  
 
Причината е, че нотифицираният орган за оценяване на медицинските изделия в европейския съюз GMED 
не е подновил сертификатите им за съответствие, т.нар СЕ-маркировка, която показва  дали отговарят на 
изискванията за безопасност, ефикасност и качество, определени в европейската регулация. Това съобщи 
пластичният хирург д-р Йордан Йорданов - член на испанската Асоциация по пластично-възстановителна 
и естетична хирургия (SECPRE), която разпространи до своите членове тази информация. Този вид имп-
ланти са широко разпространени и в България, изтъкна специалистът. 
 
Здравният регулатор във Франция още през ноември 2018 г. препоръча на лекарите там да спрат да използ-
ват текстурирани импланти и да извършват интервенции само с гладки. 
Д-р Йорданов допълва, че фирмата производител е обявила, че ще изтегли имплантите от европейския па-
зар. 
 
„През последните няколко години на всички престижни световни форуми на пластичните хирурзи се дискутира 
темата за възможната връзка между текстурираните импланти и рядък вид рак - анапластичния едроклетъчен 
лимфом“, обяснява д-р Йорданов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

   

   НОВИНИ ОТ ЕС 

 

 

 
 
 
 
 

ИСПАНИЯ ЗАБРАНИ  
ЕДНИ ОТ НАЙ-ЧЕСТО ИЗПОЛЗВАНИТЕ  

ГРЪДНИ ИМПЛАТНИ 
 

 
 
 

През февруари 2019 г. във Франция ще се състои 
експертна среща, където своите виждания по 
въпроса ще изложат пациенти, здравни специа-
листи и представители на други заинтересовани 
страни, преди да се вземе окончателно решение.  
 
Разследващи журналисти от 56 медии в 26 дър-
жави разкриха, че поради съществуващия лек 
режим на регулацията за медицинските изделия 
в ЕС милиони изделия, сред които изкуствени 
бедра, гръдни импланти, стентове, дефибрила-
тори и пейсмейкъри, биват одобрявани без дока-
зателства за клинични опити върху хора. В ре-
зултат са регистрирани много случаи на заболе-
ли и починали пациенти от дефектни високо-
рискови изделия. Има опасения, че слабите регу-
лации в Европа повлияват и на трети страни 
като Канада, Япония и Австралия.  
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        Административни мерки 
 
Преминаването към дуално обучение е подхо-
дяща среда за последващи съвместни усилия на 
БАПЗГ и европейските организации на аку-
шерките и медицинските сестри за оказване 
на натиск върху административните органи 
в България. Визирам по-конкретно Министер-
ство на здравеопазването и Министерство на 
образованието и науката, в чиито правомо-
щия са механизмите за промяна на условията 
за упражняване на професиите медицинска 
сестра и акушерка. Ефективно би било след 
съответното сертифициране работата на 
тези специалисти да протича самостоятелно 
при осигурени консултации от екип за риско-
во акушерство в съответното лечебно заведе-
ние.  
 

 

 
 
 

Ново изследване на Мичиганския държавен универ-
ситет и университета „Джон Хопкинс“ разкрива, че 
повече от половината от пробивите при личната 
здравна информация се дължат на вътрешни пробле-
ми при доставчиците на медицински услуги – не на 
атаки на хакери или други външни страни, инфор-
мира Zdrave.net като се позовава на Technews.bg. 
 

„Вярно, че няма перфектен начин за съхраняване на ин-
формация, но повече от половината от случаите, които 
разгледахме, не бяха предизвикани от външни фактори, а 
от вътрешна небрежност“, отбелязва Джон Ксуфенг 
Джианг, водещ автор на проучването и доцент по 
счетоводни и информационни системи в Мичиганс-
кия държавен университет. Данните от анализа са 
публикувани в медицинското списание JAMA Internal 
Medicine. 
 

За своето проучване Джианг и съавторът му Ге Бай, 
главен асистент в университета „Джон Хопкинс“, са 
прегледали 1150 случая на пробиви в архиви с лични 
здравни данни в САЩ, случили се в периода октомв-
ри 2009 – декември 2017, при които са били засегнати 
164 милиона пациенти. Учените търсили какво 
„задейства“ пробивите в личните здравни досиета. 
„Всеки път, когато при дадена болница е налице пробив в 
данните, това трябва да се докладва на Департамента по 
здравеопазване и човешки услуги и да класифицира причи-
ната-  казва Джианг. Тези причини попадат в шест кате-
гории: кражба, неоторизиран достъп, хакерство или ИТ 
инцидент, загуба, неправилно разпореждане или нещо дру-
го“. 
 

След прегледа на докладите Джианг и Бай установи-
ли, че 53% от случаите на пробив са резултат от вът-
решни фактори в здравните заведения. „Една четвърт 
от всички случаи са причинени от неоторизиран достъп 
или разкриване“, обяснява Джианг. „Може да става дума 
за служител, който взема лични здравни данни у дома си, 
или ги препраща на личен акаунт на свое устройство, 
достъпва данни без необходимото разрешение, а дори и 
случаи на грешка в електронната поща, като например 
изпращане до грешен получател, копиране вместо сляпо 
копиране, или пък споделяне на некриптирано съдържа-
ние“, допълва той. 

 

 
Макар че някои от грешките изглеждат съвсем естес-
твени, Джианг казва, че „големите грешки“ могат да 
доведат до още по-големи проблеми и че привидно 
безобидни грешки могат да компрометират личните 
данни на пациентите. „Болниците, лекарите, застра-
хователните компании, малките лекарски кабинети и 
дори аптеките правят такива грешки – и излагат паци-
ентите на риск“. 
 
Що се касае до външните атаки, кражбите съставля-
ват 33% от нападенията, а хакванията са само 12%. 
Някои от нарушенията могат да доведат до 
„незначителни“ последици, като например получа-
ване на телефонни номера на пациенти. Други оба-
че могат да имат много по-инвазивни ефекти. Нап-
ример при един от пробивите, при който са засегна-
ти 37,5 милиона здравни досиета, много от жертвите 
не са уведомени незабавно, а разбрали за ситуация-
та, когато от сметките им са изтеглени крупни суми. 
 
Без съмнение софтуерните и хардуерните решения 
за сигурност могат да предпазват от кражби и хаке-
ри, но Джианг и Бай предлагат доставчиците на 
здравни услуги да поработят по-усърдно за въвежда-
не на вътрешни политики и процедури, които целят 
„затягане“ на процедурите и предотвратяване на 
изтичането на информация от здравни досиета. 
Обичайно за целта е достатъчно да се следва набор 
от прости протоколи. 
 

  НОВИНИ ОТ СВЕТА 

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

 

 

 
 
 
 

         Според американско проучване:  
НАД 50% ОТ СЛУЧАИТЕ НА ПРОБИВ С ЛИЧНИ ДАННИ  

НА ПАЦИЕНТИ В САЩ СЕ ДЪЛЖАТ НА ВЪТРЕШНИ ПРОБЛЕМИ  
ПРИ ДОСТАВЧИЦИТЕ НА МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ 
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ДЖИНДЖИФИЛЪТ - ЧАЯТ НА КОНФУЦИЙ 

 ХИТРИНКИ ЗА ЗДРАВЕ 
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Джинджифилът ( Zingiber officinale), наричан още исиот или имбир, е растение, чиито корени са 
били  използвани в Китай и Индия още от древни времена. В Европа се разпространява през XIII 
век благодарение на венецианския търговец мореплавател Марко Поло (1254 - 1324 г.) . Този 
невероятен пътешественик пропътува Пътя на коприната до Китай още съвсем млад заедно с баща 
си Николо и чичо си Матео.Младият изследовател живее в Китай в продължение на 17 години 
(1275 - 1292 г.). Той бързо научава китайски, тюркски и монголски език. Китайският император 
забелязва неговата интелигентност и наблюдателност и го изпраща на различни мисии като свой 
специален пратеник. В продължение на три години Марко е местен управител в град Ян Джоу. 
Неговите невероятни истории са разказани в книгата "Милионът" (известна още като "Описанието 
на света" и "Пътешествията на Марко Поло"), а летището във Венеция носи неговото име.      
 
Джинджифилът е културно растение и не вирее в диво състояние. Родината му е някъде в Източна 
Азия, от Индия до Китай или Югоизточна Азия. Най-ранните документи за него са китайски. Кон-
фуций (557 - 479 г. пр.н.е.) го споменава в своите „Аналекти“. Известният китайски мислител и фи-
лософ не е сядал на масата без джинджифил. Да се придържаш към мъдростта на традицията, но и 
да проверяваш дали издържа на времето и дали не е повлияна от егоистични интереси, е основна-
та житейската мъдрост на един от най-влиятелните философи в света, който приживе е признат за 
"Учител на 10 000 поколения". 
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 ХИТРИНКИ ЗА ЗДРАВЕ 
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Първоначално джинджифилът намерил приложение в медицината. Постепенно заради характер-
ния си тръпчив и ароматен вкус започнал да се прилага и в кулинарията като подправка. Резенче-
та от него пък се запарвали за чай. В източната кухня лютивото коренче се приготвя по всички поз-
нати технологии на печене, варене и пържене. Използва се и в сладкарството като подправка при 
направата на сладка и бонбони. 
 

Джинджифирлът е богат на витамини от групапа В (В1, В2,В3, В5, В6,В9 - Фолиева киселина) и на 
витамин С. Коренчетата са богати и на минерали: калций (16 mg), калий (415 mg), магнезий (43 
mg), желязо (0,6 mg), манган (0,229 mg), фосфор (34 mg), натрий (13 mg), цинк (0.34 mg). 
Посочените стойности се отнасят за 100 грама коренче от джинджифил. 
 

Благодарение на своите енерични масла чаят от джинджифил ускорява процесите на обмяната и 
спомага за регулиране на теглото. Той е меглем за стомаха -  използва се при диария,  за по-добро 
храносмилане и премахване на неприятните стомашти киселини. В Индия джинджифилът е 
използван при лечение на артрит. Той се използва и при лечение на болка в ставите, причинена от 
лоша циркулация. 
 

Изследвания са показали, че джинджифилът забавя производството на холестерол и 
триглицериди в черния дроб, предотвратява съсирването и агрегацията на тромбоцитите в 
кръвоносните съдове, свързани с атеросклероза и кръвни съсиреци.  
Джинджифилът повишава имунната защита и се използа широко при лечението на грип и 
настинка.  

 

Източници: Уикипедия и Bilka.bg 
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   СВЕТЪТ Е ОЦЕЛЯЛ, ЗАЩОТО СЕ Е СМЯЛ 

 

 

 

 
Мъж към свой приятел: 
- Нова година е като тъщата - щеш, не щеш - 
посрещаш я... 

 

                                  * * * 
 

Докторът пише рецепта и дава указания: 
- 20 дни никакво пиене! 
Съзирайки обаче погледа на пациента, казва: 
- Добре, ела след Нова година! 

  

 

 
- Сънувах, че за Нова година си ми купил много 
скъп подарък - казва Ирен на мъжа си. 
- Виждаш ли, а ти постоянно говориш, че съм бил 
стиснат. 
                              * * * 
 

На гости:  
- Жена Ви има много оригинални обеци. Никъде 
не съм виждала такива.  
- Просто забравих да ѝ купя подарък за Нова годи-
на. Наложи се да и подаря копчетата си за ръкаве-
ли. 
                              

                                  * * * 
 

- Нямам проблеми с букета за Нова година. Жена 
ми се казва Роза и обича само това цвете. 
- Добре е, че не са я кръстили Еделвайс... 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Заклет ерген споделя с най-добрия си приятел : 
- Нова година ще карам при психиатъра... разбрах, 
че там щяло да е ЛУД купон! 
 

                                    * * * 
 

- Наистина на Нова година всеки се отпуска, но не 
мога да разбера защо подари на жена си чак толко-
ва скъп сервиз? 
- Как защо? Тя вече изобщо няма да ме допуска до 
мивката! 
 

                                 * * * 
 

Двама приятели си говорят: 
- Толкова много съм чел за вредата от алкохола и 
тютюнопушенето, че реших - от Нова година спи-
рам. 
- Какво по-точно? Пиенето или пушенето? 
- Четенето! 

 

                                 * * * 

След посрещане на Нова година: 
- Коя дата сме днес? 
- Втори януари. 
- А първи имаше ли? 

 
 

Баща телефонира на сина си, който живее в 
Америка: 
 

- Сине, трябва да ти съобщя, че майка ти и 
аз се развеждаме. 45 години мъки стигат... 
 

- Тате, не говори така! И то точно в навече-
рието на Коледа и Нова година... 
 

- Не можем да се търпим вече. Това е! Но 
не смея да се обадя на сестра ти. По-лесно 
ще е ти да ѝ го съобщиш. 
 

Отчаян, синът се обажда на сестра си, а тя се 
ядосва: 
 

- Как може да се развеждат на тия години? 
Остави на мен, аз ще оправя нещата! 
 

Тя се обажда на баща си и му се развиква: 
- Не може да се развеждате! И дума да не 
става! Нищо не правете, докато аз и брат 
ми не си дойдем! 
 

Бащата затваря доволно телефона и се обръ-
ща към жена си: 
 

- Скъпа, всичко върви по план. И двете 
деца ще си дойдат за празниците и сами 
ще си платят пътя! 

 
 

 - Защо не си почистил поне малко, докато 
правех новогодишните покупки? Все пак 
можеше поне за Нова година да ми помог-
неш! - негодува съпругата. 
 

- Не можех, скъпа! През цялото време те 
чаках с разтворени обятия! 

 
 

 Съсед любопитства: 
- Къде ще празнуваш Нова година? 
 

- Ще се съберем с приятели във Фейсбук. 
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Дядо Коледа в детската градина пита:  
- Деца, знаете ли какво ви нося?  
Децата в хор:  
- Кредити! 
                                   * * * 
 

Баща към синчето си:  
– Ти вече си голям, трябва да знаеш, че никакъв 
Дядо Коледа не съществува, това бях аз…  
– Знам, знам. Ти си и щъркела… 
                                     
                                * * * 
 

- Тате, познай кой влак закъснява най-много? 
- Кой? 
- Онзи, който ми обеща, че ще ми купиш за Нова 
година. 

 
- Ало! Шефе! Никой не купува стоката ни! Как-
во да правим? 
- Качете цената с още десет процента и сложете 
огромен плакат: “Супер Коледно намаление – 40 
процента!”. Народът обожава тези думи. 

 

 

 
В навечерието на Коледа мъж се клатушка по улица-
та, носейки елхичка. Една възрастна дама го вижда и с 
изумление казва: 
- Как не Ви е срам по Коледа да се напивате, вмес-
то да стоите при семейството си? 
- И на мен ми се иска да се прибера, но не знам 
как да се измъкна от тази гора... 
                                    
                                 * * * 
 

 IT специалист пита след Бъдни вечер: 
- На кого се падна биткойна от питката?  
 
                                   

                                      * * * 

 
     Разговар между блондинки: 

  - Чудя се какво да му взема на моя за Нова    
година? 
     - Ти си луда , муци... Вземи му колата! 

 
                                 * * * 

 
Дебеланка към приятелките си: 
- Стига сте се оплаквали! Вие дебелеете между 
Коледа и Нова година, а аз дебелея между Нова 
година и Коледа... 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

В живота на мъжа има три периода: 
 Той вярва в Дядо Мраз. 
 Той не вярва в Дядо Мраз. 
 Той е Дядо Мраз. 

 

 
- Стоянчо, знаеш ли коя е Снежанка? 
 

- Знам! Тя е дъщеря на Дядо Коледа и 
Баба Яга! 

Създал бог Адам. Минало време и господ ре-
шил да го дари с другарка в живота. Създал 
Ева и я показал на Адам. Последният много се 
зарадвал. 
- Е, Адаме, харесваш ли я? – попитал го 
създателят. 
- Господи, колко е красива! – възкликнал 
Адам. 
-Така е, за да можеш да я обичаш – отвър-
нал Бог. 
Но само след първите няколко думи на 
Ева Адам прехапал устни… 
- Господи, тя е много глупава?! 
Усмихнал се господ и рекъл: 
- Е, Адаме, така е, за да може и тя да те 
обича… 

 
 

 
 
Според британски учени Нова година е 
полезна за здравето. Колкото повече 
нови години празнува човек, толкова 
по-дълго живее... 
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Редакционен екип:  
 
Проф. д-р Станка Маркова -  
 главен редактор  
   
Румяна Милева – редактор  
    
  
 

За контакти: 
 

гр. София 1680  
Ул. Казбек № 62  
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Факс: +359 29549753  
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   КУРСОВЕ ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ 
 
Българската асоциация на професионалистите 
по здравни грижи предлага 12 курса за дистан-
ционно продължаващо обучение.  
Темите можете да видите на сайта на Асоциаци-
ята (www.nursing-bg.com)  в раздел 
"Обучение". Там има и указания как става 
записването за предпочетения  от Вас курс. 
Завършилите даден курс получават удостовере-
ние с определен брой кредитни точки по Един-
ната кредитна система на  БАПЗГ. 
Регистрацията се осъществява   в платформата 
за дистанционно обучение на БАПЗГ на адрес: 
http: //learning.nursing-bg.com 
 

 
 

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

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

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

 
  ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ 

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

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


