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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.) 
Каталожният номер 1332 

 

и 
 

Фирма "ДОБИ ПРЕС" ЕООД 
Целогодишно 

                         (За справка - тел. 02 963 30 82)                       
 

Годишен абонамент - 18.00 лв. 
Абонаментът за списанието носи  

15 кредитни точки 
 

 Внимание:  
Уважаеми специалисти,  

съхранявайте документа,  удостоверяващ Вашия  
личен абонамент. Представете негово копие  
в съответната Регионална колегия на БАПЗГ,  
за да бъдат регистрирани кредитните точки  

в Националния регистър на БАПЗГ.  
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Здравейте скъпи колеги, 
 
През месец февруари концентрирахме усилията си 
около две важни събития, които ще имат  развитие 
през цялата година. 
 
На 12.02.2019 г. стартирахме национална кампания 
срещу насилието над медицински специалисти по 
време на работа под надслов „Призвани сме да леку-
ваме, а не да воюваме“. Това мото красноречиво обяс-
нява хуманните принципи, от които се ръководят 
нашите професии и твърдото ни решение да напра-
вим всичко, което зависи от нас да намалим стреса и 
агресията, за да можем спокойно и отговорно да из-
вършваме професионалните си дейности. Вербална-
та и физическата агресия над медици вече е ежедне-
вен факт, срещу който трябва да застанем всички, не 
само в областта на спешната помощ, но и в останали-
те лечебни заведения. В Призива, който изпратихме 
до отговорните институции настояваме за категорич-
ни наказателни мерки срещу хората, които си позво-
ляват да нападат медицинските специалисти, които 
спасяват човешки живот. Крайно време е да се нау-
чим да докладваме и регистрираме всеки случай на 
агресивно поведение и с помощта на медиите общес-
твото да разбере на какво са изложени медиците, 
“призвани да лекуват, не да воюват“. Настояваме 
прокуратурата бързо да реагира на всеки случай на 
физическа агресия и отново чрез медиите да полу-
чим информация за справедливи присъди. Колкото 
и да е трудно, трябва да кажем: „Не на страха!“.   
 
На 02 и 03.02.2019 г. в София се проведоха редовни 
заседания на Управителния съвет и Националния 
съвет н БАПЗГ с тежък дневен ред,  със сериозни дис-
кусии и важни решения. Здравеопазната система се 
тресе от напрежения, породени от тежки проблеми, 
натрупани през годините. В повечето лечебни заве-
дения заплатите на професионалистите по здравни 
грижи изостанаха значително поради увеличаването 
на минималната работна заплата за страната, не  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

всички управители предприеха адекватни мерки и 
резултатът беше на лице – медицински сестри пода-
доха своите заявления за напускане, с надежда, че 
това ще бъде повод за размисъл и адекватно запла-
щане на труда.  

 
По повод поредния протест на медици, този път в 
общинската болница в Карлово на 07.02.2019 г., 
БАПЗГ припомни чрез медиите, че е изпратила до 
отговорните институции на 24.01.2019 г.  своя 
Позиция с настояване за актуализация на заплатите 
на медицинските специалисти като се намерят 
нужните механизми и финансов ресурс. С решение 
от 20.02.2019 г. правителството отпусна допълнител-
ни средства за общинските болници, психиатриите 
и публичните клиники със спешни отделения. Това 
е стъпка в правилната посока, но не е глобално ре-
шение на проблема „ниски заплати“. БАПЗГ про-
дължава да настоява за устойчиви решения в дългос-
рочен план за достойно заплащане на труда на ме-   
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дицинските специалисти и за стратегия за развитие 
на здравните грижи в България.   
 
След Националния протест на 12 май 2018 г., органи-
зиран от БАПЗГ , бяха постигнати няколко позиции, 
отразени в Декларацията, като най-важната беше 
изработване на нов Колективен трудов договор 
(КТД), за който получихме подкрепата на синди-
калните централи и беше договорена стартова 
заплата в размер на 900 лв. За съжаление това ниво се 
оказа невъзможно за доста лечебни заведения, други 
не пожелаха да стартират процедури за подписване 
на нов КТД и всичко това рефлектира в отрицателно 
отношение към БАПЗГ, независимо, че това са дей-
ности от обхвата на синдикалистите и нашите въз-
можности са единствено за настояване, срещи и 
убеждаване. Имайки пред вид всичко това и след 
анализ на нагласите за протести, които не са убеди-
телни в цялата страна, Националният съвет на  
БАПЗГ реши да стартира подписка с нашите основ-
ни искания, които да бъдат подкрепени от медицин-
ските специалисти, както и от пациенти и обикнове-
ни граждани. Подписката ще бъде внесена в Минис- 
терски съвет и се надяваме, че с подкрепата на наши-
те пациенти, управляващите ще обърнат сериозно  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
внимание на дълго подценяваните проблеми на про-
фесионалистите по здравни грижи, ако все пак искат 
системата на здравеопазване да продължи да същест-
вува.  
 
Предстои ни редовен V Конгрес, който ще се проведе 
на 11.05.2019 г. в София. По време на конгреса ще 
отчетем и анализираме дейността на БАПЗГ за пери-
ода 2016 г. – 2019 г. и ще решим как да продължим 
напред. 
 
Ще отпразнуваме традиционно 5-ти май – Междуна-
родния ден на акушерките и 12-ти май – Междуна-
родния ден на сестринството. Ще организираме ма-
щабна акция в училищата, за да представим нашите 
професии пред младите хора и да ги убедим, че си 
струва да се учиш и да помагаш професионално на 
хората.  
 
А дотогава ни предстоят много срещи с нашите чле-
нове, за да чуем какво очакват от нас и да им бъдем 
все по-полезни. Разчитам на по-добра и по-активна 
комуникация! 
 
Бъдете здрави! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Открит урок пред ученици от 30-то СУ “Братя Миладинови” в София за представяне на 
професията на медицинската сестра с участието на медицински сестри и студенти от 
Медицински университет—София—съвместна инициатива на БАПЗГ и МУ-София. 
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  IX КОНГРЕС НА БАЛКАНСКА АСОЦИАЦИЯ ПО АРТРОСКОПИЯ, СПОРТНА  
      ТРАВМАТОЛОГИЯ И КОЛЯННА ХИРУРГИЯ - 19 - 21 АПРИЛ 2019 г.,  
      ГР. САНДАНСКИ  
      Организатор: Балканска асоциация по артроскопия, спортна травматология 
      и колянна хирургия 
 
 XX ЮБИЛЕЙНА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИ ЛЕКАРИ  
      И ПЕДИАТРИ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ НА ТЕМА "МЕДИЦИНАТА   
      В ИМЕТО НА ДЕТЕТО". В РАМКИТЕ НА ФОРУМА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ СЕСИЯ  
      ЗА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ -  
      23 - 26 МАЙ 2019 г., ХОТЕЛ "МАДЖЕСТИК", КК "СЛЪНЧЕВ БРЯГ" 

 
     Организатор: Детска клиника към УМБАЛ "Александровска" 
 
 XIII НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО УРОЛОГИЯ, В РАМКИТЕ НА КОЙТО ЩЕ  
      СЕ ПРОВЕДЕ ВТОРА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ  
      ЗА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ -  
      30 МАЙ - 1 ЮНИ 2019 г.,  ХОТЕЛ РИУ "ПРАВЕЦ", ГР. ПРАВЕЦ 
     Организатор: Българското урологично дружество 
 
 НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ХИРУРГИЯ С МЕЖДУНАРОДНО  
      УЧАСТИЕ НА ТЕМА "СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ В ХИРУРГИЧНИТЕ ГРИЖИ"  -          
      5 - 7 ЮНИ 2019 г., ХОТЕЛ "БАЛКАН", ГР. ПЛЕВЕН 
      Организатори: Българско хирургическо дружество и  
                                  Медицински университет -  Плевен 
 
 II КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ НА ТЕМА “ЗДРАВНИТЕ 
     ГРИЖИ - ПРИНОС ЗА КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ” - 8 - 9 ЮНИ 2019 г., ГР. ВАРНА 
     Организатор:  Катедра “Здравни грижи” към ФОЗ на  
                               Медицински университет - Варна 
 
 XV НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ -  
      1 - 2 НОЕМВРИ 2019 г., ХОТЕЛ "ШУМЕН", ГР. ШУМЕН 
     Организатор: Регионална колегия на БАПЗГ - Шумен 
 

 III НАЦИОНАЛНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ  
      НА ТЕМА "ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ - ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА XXI ВЕК" -  
      15 - 17 НОЕМВРИ 2019 г., ПАРК ХОТЕЛ "МОСКВА", ГР. СОФИЯ  
      Организатор: Регионална колегия на БАПЗГ - София 
 
                   Повече за предстоящите събития можете да прочетете  

     на сайта на БАПЗГ - www. nursing-bg.com 
раздел "АКТУАЛНО", подраздел "Предстоящи събития" 
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БАПЗГ СТАРТИРА НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ ЗА 
ПРЕВЕНЦИЯ НА АГРЕСИЯТА СРЕЩУ МЕДИЦИ ПОД НАДСЛОВ  

"ПРИЗВАНИ СМЕ ДА ЛЕКУВАМЕ, А НЕ ДА ВОЮВАМЕ" 
                                                                                                                        

 
 

Да се търсят корените на агресията срещу медици, както и нужните превантивни мерки за ограни-
чаване на вербалните и физически посегателства срещу специалистите в бели престилки. За това 
настоя председателят на УС на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи 
Милка Василева на първата дискусия за превенция на агресията, с която стартира Националната 
кампания на БАПЗГ под надслов "Призвани сме да лекуваме, а не да воюваме". Дискусията се прове-
де  на 12 февруари 2019 г. в зала "Европа" в централата на КНСБ (гр. София, пл. "Македония" №1) и 
продължи почти три часа.  
 
"Днес ни събра тревогата, породена от бързо нарастващата агресия в отношенията между медицинския 
персонал и пациентите, особено в спешната помощ - каза при откриването на форума председателят на 
УС на БАПЗГ Милка Василева. -  Да бъдеш спешен медик е призвание. Независимо дали са лекари, сестри 
или фелдшери, акушерки - всички те спасяват животи. Готови са да направят всичко по силите си, за да 
помогнат, пренебрегвайки себе си. Въпреки своите емоции, успяват да се погрижат за всеки пациент. 
Обличайки бялата престилка, те са длъжни да оставят проблемите си вкъщи, защото нямат право да 
мислят за друго, когато държат в ръцете си живот. Не бива да забравяме обаче, че и те са хора.  Понякога са 
груби, нервни, но няма да откажат помощта си. Нито пък ще  ударят, за разлика от пациентите, които им 
посягат все по-често. Дотолкова, че насилието над медици се превърна в традиция или дори в неизменна 
част от условията им на работа, защото пациентът смята, че емоциите са извинение за агресията. На 
това трябва да се сложи край и само с усилията и непримиримостта на цялото общество може да има 
успех." 
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Милка Василева се спря на тревожната статистика на десетките случаи на агресия срещу медици у 
нас през последните 2 години и също толкова многобройните отворени писма и апели на БАПЗГ за 
мерки срещу агресията до отговорните институции, ръководствата на лечебните заведения и медии-
те.   
 
"Въпреки законодателните промени и усилията на всички институции, медицинските екипи продължават 
да са изложени на сериозното предизвикателство да оцелеят по време на работа, спасявайки човешки жи-
вот... Нашата мисъл сега е с всички, които са по работните си места и се надяват безпрепятствено и спо-
койно да извършат своите професионални задължения. Те заслужават сериозна грижа, особено тези, претър-
пели вече насилие на работното място – независимо психическо или физическо - защото в противен случай 
критичният недостиг на медици ще продължи", изтъкна още лидерът на професионалистите по здрав-
ни грижи и отбеляза, че тревожната тенденция продължава с нарастването на средната възраст на 
професионалистите по здравни грижи, работещи в ЦСМП у нас - в момента тя е 55 години. От общо 
2100 здравни специалисти в системата 31% са навършили пенсионна възраст, предстоящо пенсиони-
ране през следващите 5 години очаква 16% от работещите и само 0,7% са на възраст под 30 години.  
 
Милка Василева постави за пореден път болните въпроси, очакващи своето решение: "Какво се случи 
в българското общество, че има крайна нетърпимост между хората? Какво доведе до отприщване на долни 
страсти и агресия в системата на здравеопазването? Кой е виновен за войната между медици и пациенти, 
която винаги завършва с обида и унижение, без възмездие и превъзпитание? - и побърза да заяви -Ние сме 
длъжни да поставим този тежък проблем пред обществото с риск да се повтаряме непрекъснато, но всички 
трябва да си дадем ясна сметка, че само заедно трябва да търсим решения. БАПЗГ осъжда остро всеки акт на 
агресия и насилие над медицински специалисти. Надяваме се заедно с отговорните институции, ръководст-
вата на лечебните заведения и медиите да пресечем тези опасни прояви, за да могат специалистите в бели 
престилки да изпълняват в безопасност своя човешки и професионален дълг, а рисковите пациенти да имат 
шанс да бъдат лекувани." 
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"Недопустимо е представителите на най-хуманната професия да бъдат жертва на физическа и вербална 
агресия. недопустимо е всяка година потърпевши от физичесска агресия да стават  78-80 представители на 
медицинското съсловие, а осъдените средно да са по-малко от 5 на година", отбеляза в изказването си д-р 
Нели Нешева - член на УС на Българския лекарски съюз. Тя се позова на статистика за Спешната 
помощ у нас, според която през 2015 г. е имало 47 случая на насилие, през 2016 г. - 28, през 2017 г. - 25 
случая само за първите 6 месеца. В същото време ефективните присъди са били нищожно малки - 
през 2015 г. е бил съден само един от агресорите, който не е получил ефективна присъда. През 2016 
г. до съд са стигнали четирима души, проявили агресия срещу медици, но никой от тях не е 
получил ефективна присъда.  
 
Д-р Нешева припомни случая във ФСМП - Горна Оряховица, при който жената ударила в лицето 
дежурната фелдшерка Наталия Армянова, получи глоба от 1000 лева. "За пореден път са взети 
предвид смекчаващи вината обстоятелства - чисто криминално досие на осъдената и нейното разкаяние. В 
същото време сме свидетели на това, че агресията не спира. Задаваме си въпроса: Докога ще сме част от 
тази печална статистика? Докога ще говорим за смекчаващи вината обстоятелства? Трябва да бъдат 
намерени правилните решения, а те неизбежно минават през бързи производства и адекватни наказания, 
през създаването на работен механизъм, който да защити медиците на работното им място", изтъкна д-р 
Нешева. Тя обяви, че предстои рестарт на Националната информационна кампания на БЛС от 2017 
г. под надслов "Да спасяваш е призвание, не заслужава наказание" и се надява партньорството между 
БЛС и БАПЗГ да продължи в името на по-добро бъдеще за медицинските специалисти в България.  
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Д-р Мария Петрова, специалист по медицинско право, се спря в презентацията си на правните ас-
пекти на насилието, залегнали в Наказателния кодекс. От изложението ѝ стана ясно, че най-често 
агресия има срещу медиците от спешните медицински центрове и от спешните и неотложни звена в 
болничните заведения. Най-потърпевши от физическа и вербална агресия в болниците са медицин-
ските сестри.   
 
Д-р Петрова се позова на анкета сред 1400 лекари и професионалисти по здравни грижи, според ко-
ято 91% от запитаните са били жертва на някакъв вид агресия. В същото време обаче 91,2% от пост-
радалите не са предприели никакви действия в своя защита. Според специалистката не са малко ме-
диците, които не разпознават всички форми на насилието, поради което не реагират адекватно, ко-
гато станат обект на агресия.  Тя призова за повече активност от страна на медиците в търсене на 
техните права, за да се даде отпор на негативната тенденция те да бъдат ежедневно обект на хули, 
обиди и физическа саморазправа.  
 
Д-р Петрова примомни и залегналите в закона наказания за насилниците - от 5 до 15 години затвор 
за тежка телесна повреда, от 3 до 10 години затвор на средна телесна повреда и от 1 до 5 години  за 
лека телесна повреда. Специалистката изброи някои от основните причини за агресивни действия 
от страна на пациентите - лоша организация на работата в лечебните звена, лоша комуникация, 
ниска степен на образование на някои пациенти, прекалена достъпност. Д-р Петрова се спря и на 
някои предлагани решения за ограничаване на агресията - нормативни промени, паник-бутони, 
жива охрана, обучения по самоотбрана.  
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Д-р Антония Григорова, експерт по управление на конфликти в медицинската практика, представи 
възможностите за организационна промяна чрез обучение и развитие на медицинските специалис-
ти, което води до по-добри взаимоотношения между медиците и пациентите. Тя се спря на проведе-
ни от нея обучения сред професионалисти по здравни грижи в УМБАЛСМ "Пирогов" за по-добра 
комуникация с пациентите, вследствие на която в по-дългосрочен план се очаква да се увеличи дове-
рието в лекуващите специалисти и да намалеят случаите на агресия. Обучаваните професионалисти 
по здравни грижи са споделили, че изключително полезна за тях е била възможността да решават 
актуални болнични казуси, тъй като упражненията създавали у тях рефлекси за бързи и правилни 
решения.  
 
Д-р Григорова посочи основните стъпки, които помагат за осъществяване на пълноценен контакт с 
пациента независимо от неговите индивидуални характеристики. Тя се спря и на стреса, на който са 
подложени ежедневно медицинските специалисти и опасността от развитие на Синдрома на профе-
сионалното прегаряне, т.нар. Бърнаут синдром. Много изследвания неоспоримо доказват, че меди-
цинските професии носят много напрежение в работното ежедневие. Повечето изследвания сочат, 
че най-стресиращата от всички медицински професии е тази на медицинските сестри, тъй като сест-
рите са много по-близо до пациента в сравнение с останалите медицински професионалисти. Д-р 
Григорова изтъкна, че причините за прекомерния стрес в здравеопазването са много: висока отго-
ворност за много хора, времеви натиск, сложни трудови задачи, необходимост от непрекъснато по-
вишаване на квалификацията, тежки условия на труд, дежурства и разположение при необходи-
мост, йерархични взаимоотношения в лечебните заведения, процесите на здравна реформа и орга-
низационна промяна, неудовлетвореност от заплащането и т.н.  
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Председателят на Българската асоциация за закрила на пациентите (БАЗП) Пламен Таушанов 
коментира исканията, залегнали в проекта на Призива за мерки срещу агресията над медици, който 
бе представен на участниците във форума. Той изтъкна, че е добре да се посочат конкретните 
изпълнители и ориентировъчни срокове за изпълнението на предложените мерки - осигуряване на 
паник-бутони за медиците в рискови звена, анализ на конфликтните точки в работния поцес и др. 
Според него е важно да има конкретно и ясно разграничаване на правата и задълженията на 
лекарите, медицинските сестри и пациентите.      
 
Председателят на Пациентски организации "Зедно с теб" Пенка Георгиева адмирира предло-
жението да бъде заложен текст в Наказателния кодекс, според който агресорите да полагат 
общественополезен труд, тъй като това наказание би довело до обществени и морални ползи. Тя 
обърна внимание обаче и на факта, че не всички медици успяват да комуникират по най-
подходящия начин със своите пациенти и това би могло да провокира агресия от страна на болните 
или техни близки.  
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"Кампаниите срещу агресията над медици са необходими, за да покажат, че нашето съсловие трябва да се 
бори да не бъде бито и обиждано", изтъкна председателят на Националната асоциация на работещите в 
спешната медицинска помощ д-р Десислава Кателиева. Тя сподели, че голяма травма у нея е оставил 
случай, при който пациентка си е позволила да я обижда и скубе. "Вече не съм същият лекар, не мога да 
оставя пациент да се намира зад гърба ми", сподели с болка д-р Кателиева. Тя изтъкна, че е важно 
работещите в центровете за спешна медицинска помощ да разполагат с индивидуални паник-
бутони, което ще им позволи да се чувстват по-спокойни при посещенията им на адреси. Лидерката 
на спешните медици предложи в Призива на участниците в дискусията да залегне и апел към 
медиите за позитивни послания за медицинската общност и спиране на негативните информации, 
много от които лежат на недоказани факти. 
 
"Нужно е непрекъснато да се говори по тези жизненоважни проблеми. Трябва да се изтъква, че медицинските 
специалисти са хора с достойни професии и тяхната дейност е изкючително важна за обществото и 
изисква уважение ", подчерта д-р Ивиан Бенишев - директор на Дирекция "Медицински дейности" в 
Министерството на здравеопазването. Той припомни, че след взетите мерки от МЗ през 2017 г. 
медиците могат да се обръщат директно към поделенията на МВР за съдействие, както и да 
информират наблюдаващите прокурори, на които би трябвало да имат координатите.  
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Оказва се обаче, че не навсякъде медиците имат нужната информация. Това стана ясно от 
изказвания на специалисти от центровете за спешна помощ в страната, които поискаха по-строги 
мерки срещу агресивните пациенти и техните близки.  
 
Медицинският фелдшер Валентина Клечанова от Филиала за спешна медицинска помощ в 
Провадия сподели за случай, при който по време на посещение на спешен адрес близък на пациент 
си позволил да я удря силно под залп от обиди. Тя дори паднала на земята. Подала жалба срещу 
насилника и останала учудена, че той е получил 6-месечна условна присъда с 3-годишен 
изпитателен срок. "Вследствие на стреса получих сърцебиене и взех да повишавам кръвната захар. 
Смятам , че този, който ми причини това трябваше да получи по-строго наказание", сподели през сълзи 
специалистката. Тя е убедена, че прилагането на по-строги присъди би имало дисциплиниращо и 
възпиращо действие за хора, които не успяват да овладяват емоциите си в критични ситуации. 
"Такива изблици и инциденти ни пречат да свършим работата си по най-добрия начин", подчерта 
фелдшер Клечанова. 
 
Често на вербално насилие са подложени дежурните диспечери, които приемат сигналите на 
гражданите за спешна помощ. "Обидите и псувните по време на конферентните връзки за работа с 
триажите са ежедневие. На втория или третия въпрос от отсрещната страна започват нецензурни изрази 
и това възпрепятства работата ни", сподели медицинска сестра Антоанета Радкова от Районната ко-
ординационна централа – Търговище. Тя попита има ли начин тези хора да бъдат издирвани и да 
получават някакво наказание за словестната агресия. Специалисти изразиха мнение, че по-голям 
ефект ще има ако се попълва типов служебен протокол, а не всеки наруган и обиден медик да 
подава частна жалба.  

 
Фелдшери споделиха за линейки с голям пробег , които се налага да бъдат ремонтирани често. В 
някои линейки не работело парното и студената кабина също ставала причина за напрежение от 
страна на пациентите. „Студуват не само болните, но и ние”, изтъкнаха медиците. Друга важна стъпка 
според тях е да се направи информационна кампания за пациентите, в кои случаи могат да търсят 
спешна медицинска помощ. Все още продължава порочната практика към центровете за спешна 
медицинска помощ да се обръщат хронично болни пациенти, които са социално слаби и нямат 
здравни вноски. Някои пациенти, болни от грип с температура 38 градуса, също се обаждали за спе-
шен екип, вместо д а се обърнат към личните си лекари. 
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За добри практики сподели комисар Лъчезар Желев - началник на отдел "Оперативен дежурен 
център" към СДВР. Той изтъкна, че дежурни полицаи следят за реда в УМБАЛСМ „Пирогов” и 
ВМА, независимо, че там има охрана и към самите болници. Предвижда се полицаи да дежурят и в 
столичните университетски болници „Царица Йоанна - ИСУЛ” и „Св. Анна”. Патрулни полицейс-
ки коли пък се отзовавали на заявките на спешни екипи от ЦСМП – София, когато се налагало да 
отиват на адреси в квартали и махали, в които има повишен риск за агресия. Комисар Желев отбе-
ляза още, че е добре центровете за спешна помощ да определят рисковите райони за спешните ме-
дици и при отзоваване в тях да изискват от съответното РПУ да изпрати патрулна кола с дежурни 
полицаи, която да ги придружава.  
 
Да се помисли и за по-добри условия на труд и заплащане на медиците у нас, апелира Слава Злата-
нова - зам.-председател на Федерацията на синдикатите в здравеопазването към КНСБ. Според нея 
са нужни общи усилия от страна на синдикатите и работодателите,  за да се стигне до подписване 
на Колективния трудов договор - 2018 в различните лечебни заведения. 
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В дискусията участваха още Пепа Василева - национален експерт по здравни грижи в МЗ, г-жа Ан-
тоанета Димитрова - зам. -председател на УС на БАПЗГ, проф. Иванка Стамболова  - член на УС на 
БАПЗГ и преподавател в Катедра "Здравни грижи" на Медицински университет - София, г-жа Да-
финка Коцева - главен секретар на БАПЗГ, г-жа Петя Недкова - председател на Националния съвет 
по качество на БАПЗГ,  г-жа Катя Христова - председател на Националната комисия по професио-
нална етика на БАПЗГ, г-жа Мариана Шиякова - председател на Регионална колегия на БАПЗГ - гр. 
София, Цветелина Евтимова - главна медицинска сестра на УМБАЛСМ "Пирогов", старши и редови 
сестри от “Пирогов” представители на Центровете за спешна помощ в страната. 
 
Участниците в дискусията приеха Призив за мерки срещу агресията над медици, в който залегнаха 
12 искания. Документът е адресиран до председателя на Комисията по здравеопазването в 44-но НС 
д-р Даниела Дариткова, главния прокурор Сотир Цацаров, министъра на здравеопазването Кирил 
Ананиев, министъра на вътрешните работи Младен Маринов, председателя на Националното 
сдружение на общините в Република България инж. Даниел Панов, председателя на ФСЗ към 
КНСБ д-р Иван Кокалов, председателя на Медицинска федерация към КТ "Подкрепа" д-р Камен 
Данов, ръководителите на университетски звена и медиите.  
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Председателят на УС на БАПЗГ г-жа Милка Василева изрази подкрепата на професионалистите 
по здравни грижи при рестарта на националната кампания на Българския лекарски съюз „Да спа-
сяваш е призвание, не заслужава наказание“,  #ПребориГнева. Тя бе поканена да участва в предс-
тавянето на новата кампания, чието мотото е "Добрата дума лекува" и се провежда с партньорство-
то на УМБАЛ "Александровска" и подкрепата на националния омбудсман Мая Манолова, МЗ и 
БАПЗГ. Лице на кампанията е актьорът Владимир Карамазов, който наскоро се превъплъти в ле-
кар в нашумелия български сериал "Откраднат живот". Събитието се състоя на 19 февруари 2019 г. 
в аулата на Университетска болница „Александровска“.  
 

"Лекари, медицински сестри, фелдшери и други медицински специалисти правят всичко по силите си, за 
да лекуват и спасяват пациентите си", изтъкна пред присъстващите специалисти и журналисти 
председателят на УС на БЛС д-р Иван Маджаров. Той изнесе статистика за случаите на агресия 
срещу медици през последните няколко години, от която стана ясно, че твърде малка част от на-
силниците са получили ефективни присъди.     

  
 
 
 
 

БАПЗГ ПОДКРЕПИ НАЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ НА БЛС 
ПОД НАДСЛОВ "ДОБРАТА ДУМА ЛЕКУВА"  

 
 

Нужно е да бъдем обединени срещу агреси-
ята над медици и да дадем път на добри-
те примери, бяха единодушни председа-
телят на БЛС д-р Иван Маджаров и 
председателят на БАПЗГ г-жа Милка 
Василева при старта на националната 
кампания, инициирана от Българския 
лекарски съюз под надслов "Добрата дума 
лекува".  
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 „За съжаление не минава ден без проява на агресия спрямо медицинско лице. Нечовешко е да посегнеш на 
някой, който прави усилия да те спаси, да ти помогне и да облекчи страданието ти“, заяви пред присъс-
тващите в залата зам.-министърът на здравеопазването д-р Бойко Пенков. Той изтъкна, че благода-
рение на усилията на Министерство на здравеопазването и Прокуратурата вече се осъществяват 
бързи производства срещу хора, които са си позволили да проявят агресия срещу медици. Д-р 
Пенков уточни, че адекватни мерки в случаи на насилие над медицински специалисти са възмож-
ни благодарение на съдействието на районните прокуратури и районните здравни инспекции. 
Той пожела успех на кампанията и увери, че МЗ ще съдейства по всякакъв начин за намаляване на 
агресията в системата.      

 
"Агресията срещу медиците е част от общата агресия в нашето общество, затова промяната трябва да 
се започне от възпитанието на децата. Хората трябва да знаят повече за медицинските професии и да 
имат респект към медицинските специалисти", изтъкна актьорът Владимир Карамазов. Той сподели, 
че е горд, че е поканен да бъде лице на тази кампания и не спести добри думи за двама лекари, 
които са негови лични приятели и присъстваха в залата - доц. д-р Костадин Ангелов, с когото се 
запознал по време на участието си в телевизионния реалити формат "Сървайвър" и д-р Благомир 
Здравков от Клиниката по детска анестезиология и интензивно лечение в УМБАЛСМ "Пирогов".    

 
 

"Хората трябва да знаят повече за медицинските професии и да имат респект към 
медицинските специалисти", изтъкна актьорът Владимир Карамазов, който стана 
лице на подновената кампания на БЛС срещу насилието над медици.  
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Силни думи за всеотдайния труд на своите колеги и апели за намаляване на агресията срещу 
медици отправиха д-р Хусин Калаш - спешен медик от Нова Загора, д-р Тотко Найденов - главен 
редактор на вестник "Български лекар", доц. д-р Иглика Михайлова - носител на наградата "Лекар 
годината" за 2018 г., проф. д-р Николай Габровски - началник на Клиниката по неврохирургия в 
УМБАЛСМ "Пирогов".    
 
В рамките на събитието бе обявен фотоконкурс, целящ да покаже добрите медицински специа-
листи през погледа на пациентите. В рамките на месец всички желаещите ще могат да изпращат 
своите фотографии на имейл pr@blsbg.com или на фейсбук страницата на БЛС. Целта е да се 
посочат добрите специалисти в българската здравеопазна система и благодарността на 
пациентите към тях. Специално жури ще излъчи победители, а най-въздействащите фотографии 
ще бъдат показани на специална изложба.    

 
 

 Актьорът Владимир Карамазов (в средата) в кампанията на двама лекари, които са и 
негови близки приятели - доц. д-р Костадин Ангелов - директор на УМБАЛ 
"Александровска" (първият вдясно) и д-р Благомир Здравков от Клиниката по детска 
анестезиология и интензивно лечение в УМБАЛСМ "Пирогов".     



27  

ЗДРАВНИ ГРИЖИ, брой 2/2019 

   

 ИНТЕРВЮ 

 

 

 
 
 

Образование:  Д-р Десислава Кателиева е магистър 
по медицина и здравен мениджмънт (Медицински 
университет "Проф. П. Стоянов” - гр. Варна) и 
магистър по психология (Великотърновски 
университет „Св. Св. Кирил и Методий”). Има 
придобита специалност по спешна медицина и 
защитена докторантура по медицина в МУ "Проф. 
П. Стоянов” - гр. Варна. В момента специализира 
медицина на бедствените ситуации в Медицински 
университет - София . 
 
Трудов стаж: 17 години е работила в ЦСМП - Вар-
на и 7 години в спешните отделения на УМБАЛ 
"Св. Анна" - гр. Варна, Националната кардиологична 
болница - гр. София и УМБАЛСМ „Пирогов”. 
 
Допълнителни квалификации: От 2015 г. е нацио-
нален представител за България в Европейското 
дружество по спешна медицина (EuSEM), в което 
членува сдружение НАРСМП. Участвала е с презен-
тации в последните три Европейски конгреси по 
спешна медицина във Виена, Атина и Глазгоу. Изка-
рала е международни курсове: на EuSEM по 
„Основни компетентности в спешната медицина”, 
„Спешна ехография „ и „Обучение за водене на обу-
чение с високотехнологични манекени”; на 
Американската асоциация на спешните медици 
NAEMT „PHTLS”. Изкарала е български курсове по 
програма ПУЛСС1; курсове във ВМА - 
„Бактериологично оръжие”, „Организация на меди-
цинско осигуряване при ситуации с масов брой пос-
традали”.  
 
Д-р Кателиева е съорганизатор за България на Меж-
дународната кампания „Рестарт на сърцето” по 
инициатива на Европейския Съвет по ресусцитация 
(ERC).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Д-р Кателиева по време на дискусията за превен-
ция на насилието, организирана от БАПЗГ, споде-
лихте, че към Вас е упражнена физическа агресия от 
страна на пациент, която е оставила дълбок емо-
ционален белег върху Вас. Какви са причините спо-
ред Вас агресията да продължава да нараства вмес-
то да намалява? 
 
- Живеем в свят в който агресията е навсякъде около 
нас и обществото ни все още не е изградило доста-
тъчно защитни бариери срещу нея. Когато започнах 
работа преди 23 години чувството страх от пациент 
или негови близки не ми беше познато, независимо,  
 

 
 
 

Д-р Десислава Кателиева, 
Председател на Националната асоциация на работещите 

в Спешна медицинска помощ (НАРСМП): 
 

НУЖНО Е С ПОМОЩТА НА МЕДИИТЕ 
 ДА СЕ ПРЕОДОЛЕЯТ НЕГАТИВНИТЕ НАГЛАСИ  

КЪМ СПЕШНИТЕ МЕДИЦИ 
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че работех в един отдалечен филиал за спешна меди-
цинска помощ в гр. Долни Чифлик. С годините се 
появи практиката заради буйстващи психично болни 
или зависими пациенти да ни придружава полиция 
при посещение на някои от адресите. 
 
Преди десетина години обаче пациенти или техни 
близки започнаха да заплашват и обвиняват за закъс-
нения спешните екипи. Много скоро след зачестила-
та вербална агресия се появиха и случаи на физичес-
ка саморазправа. Какво правеше впечатление? Пър-
воначално нападенията над колеги бяха поради не-
съгласие с метода на лечение, още по време на прег-
леда на пациента. През последните години обаче са-
моразправа започваше още при пристигането на еки-
па, още преди колегите да са започнали да снемат 
анамнеза.  
 
В последващия анализ се установяваше, че в повечето 
случаи липсват причини за агресия като закъснения 
на екипа, непрофесионално поведение или провока-
ция от екипа. Естеството на оказване на спешна по-
мощ изисква запис на всяко наше действие. Данните 
от GPS системите най-често показват, че няма закъс-
нение на екипа. Данните от телефонното интервю 
при приемане на повикването също не показват не-
дооценяване на спешността и забавяне. Впоследствие 
от медицинска документация и записи се установява, 
че в по-голямата част от случаите екипите са си свър-
шили както своевременно, така и професионално 
работата. 
 
Ако преди години ни нападаха предимно пациенти, 
употребили алкохол, под влияние на наркотици или 
с психични заболявания, сега нападателите ни са 
обикновени хора, които твърдят, че са реагирали аг-
ресивно поради причини, които после се оказват не-
основателни или защото са били в състояние на 
афект. Има вече и случаи, в които непълнолетни зап-
лашваха и физически се саморазправяха със спешни 
екипи. Анализът на повечето случаи на саморазправа 
напоследък сочи, че агресията се проявява от хора, 
които не са агресивни, криминално проявени или 
психично болни, без основателна причина. 
 
- Какво кара един нормален човек в състояние на 
афект да започне саморазправа с медицинския екип 
и по този начин да застраши, както своя живот или 
живота на свой близък, така и този на медиците? 
 
Едната причина за това е натрупаният негативизъм 
у пациенти и близките им, породен от проблемите  
 

 
 

на реформиращото се здравеопазване. Често за 
съжаление негативизмът е провокиран от 
сатанизиращи нас и работата ни медийни 
публикации. Много преди да са извършени 
проверки от МЗ и Прокуратурата, съсловието бива 
обвинявано в грешки и линчувано. Нормално е при 
негативна обществена нагласа към медиците в 
състояние на афект човек да стане агресивен към 
тях. 
 
Друга причина за агресия към екипите е голямото 
разминаване между очакванията на пациентите и 
реалните възможности на спешна помощ. Ежегод-
но през спешните екипи на болничната и извънбол-
ничната помощ преминават по 2 милиона и полови-
на пациенти. Нереалистично е да се смята, че всич-
ки са били спешни и всички е трябвало да бъдат обс-
лужени незабавно или до 8-та минута. По междуна-
родни форуми на спешни медици се съобщава, че в 
цял свят истинските животозастрашаващи състоя-
ния са 5-10% от всички спешни прегледи. Истината 
е, че със спешна помощ се злоупотребява и с какъвто 
и човешки и материален ресурс да разполагаме, ние 
не можем да заместим практически липсващото де-
нонощно медицинско обслужване. А превръщайки 
се в такова, ние вече не можем да бъдем Спешна ме-
дицинска помощ. 
 
Често пациентите очакват от нас да им осигурим 
безплатен транспорт до болница или до дома им 
без състоянието им да е спешно. Очакват от нас 
рецепти за лечение, контролни прегледи за ефекта 
от това лечение. Просто хората не различават спеш-
ната помощ от медицинска помощ въобще, защото 
не са информирани или просто защото предпочитат 
безплатен преглед в дома пред това да чакат пред 
кабинета на своя общопрактикуващ лекар или ако 
са неосигурени - да си плащат при специалист. Ние 
сме обучени и оборудвани за реакции при спешни 
състояния и когато пациентът е неудовлетворен от 
очаквания преглед, отново възниква повод за конф-
ликт. 

 
Честа причина за конфликти са и случаите със 
смърт на пациент. За близките усещането за време-
то в чакане на екипа е в пъти по-дълго от реалното 
време за изпълнение на повикването. По тази при-
чина конфликтът започва още преди лекарят да се e 
ориентирал за състоянието на пациента. При неус-
пешна КПР (кардиопулмонална реанимация) често 
следва  вербална или физическа саморазправа. 
Близките на починалите трябва да са наясно, че има   
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и необратими причини за смъртта, както и че без-
действието в чакане на екипа също убива пациентите 
със сърдечен арест.  
 
Причина за агресия е и беззащитността на спешни-
те екипи, особено на терен. Липсва оценка на риска 
от прояви на агресия при приемане на повикването, 
независимо че в протоколите и на тел. 112, и на меди-
цинските диспечери е залегнала такава. Липсват пер-
сонални паник-бутони, а те осигуряват бърза връзка 
с жива охрана на екипа, независимо къде се намира - 
във филиала, в линейката или на адреса. В повечето 
филиали и в линейки липсва видеонаблюдение. 
Липсва жива охрана във филиала, в който понякога с 
часове остава съвсем сама една медицинска сестра, 
докато екипът е на адрес.  
 
- Изразихте готовност НАРСМП и БАПЗГ да рабо-
тят заедно за превенция на агресията срещу медици.  
Често ли Ви се обаждат колеги, за да споделят за 
грубо отношение от страна на пациентите и тех-
ните близки? 
 
- Преди 4 години от НАРСМП направихме една анке-
та сред 370 спешни медици от цялата страна. Анкета-
та бе анонимна и може би затова бе толкова искрена. 
Резултатите от анкетата бяха стряскащи – всеки вто-
ри споделяше за вербална агресия, всеки четвърти за 
физическа. 
 
Много рядко след прояви на агресия срещу тях, коле-
гите искат да говорят с когото и да било за случилото 
се. Самата аз след проявената агресия не исках да по-
дам дори жалба в полицията в първите 24 часа. При-
чините са лавината от емоции и мисли, които те 
връхлитат, липсата на заслужено възмездие за напа-
дателя ти, а понякога и страха от саморазправа отно-
во, ако се оплачеш. Голяма част от колегите не искат 
да споделят пред медиите преживяното. Причината 
е, че при медийното отразяване, коментарите започ-
ват с обстоятелствата около нападението и има ли 
провокация от екипа на агресията със закъснение 
или неправилно поведение. По този начин след оби-
дата и болката, следва унижението да се обясняваш 
пред обществото, че си невинен. 
 
По тази причина колегите при прояви на агресия 
споделят по задължение с работодателя си и поняко-
га в личния си профил в социалните мрежи. Поняко-
га колеги на нападнати ми се обаждат с молба да раз-
кажа аз за случилото се, да реагирам с декларация 
или да помогна със съвет как да постъпят. През годи-
ните от името на НАРСМП, която представлявам,  

 
съм говорила пред много медии, внесла съм десетки 
декларации, организирала съм не един мирен про-
тест, заедно със съсловните организации. Най-
трудно ми е било, когато ми се обади колега, който е 
станал жертва на насилие. Това са много тежки, про-
дължителни разговори, изпълнени с болка, разоча-
рование, страх и безнадеждност. 
 
- Медиците от филиала за спешна помощ в Горна 
Оряховица заплашиха с колективна оставка заради 
агресията срещу фелдшер Наталия Армянова. 
Здравният министър реагира и там бе осигурена 
жива охрана по време на нощните смени, а медици-
те останаха на работа. Все повече спешни медици 
настояват за жива охрана, полицейски патрули 
при посещението на рискови места, видеонаблюде-
ние и паник-бутони.   
 
- През последните години освен, че агресивните 
прояви зачестяват, те стават трудно предвидими, 
защото са непровокирани и извършвани от обикно-
вени хора, от които не се очаква агресия. За съжале-
ние агресията става и все по-яростна, с употреба на 
физическа сила, хладно и огнестрелно оръжие. В 
редица държави по света агресията спрямо медици 
понякога води и до смърт. По тази причина в САЩ 
и Израел медицинските екипи са въоръжени или 
задължително се придружават от полиция. В Русия 
спешните медицински екипи са въоръжени с елект-
рошокови палки. Ние обаче не отиваме да воюваме, 
а отиваме да спасяваме живот. Затова аз лично не 
приемам на сериозно предложенията да преминава-
ме курсове по самоотбрана, да бъдем въоръжавани  
или придружавани на всеки адрес от полиция. Дори 
на фронта медицинските екипи са невъоръжени! 
 
Какво е важно за нас – бърза връзка с жива охрана и 
действие, което да спре агресора. Това може да стане 
с радиостанции тип ТЕТРА, с каквито са оборудвани 
повечето спешни медицински екипи в съседните ни 
държави. Те са единни за всички служби за спешно 
реагиране, оборудвани са с GPS и паник-бутон, кой-
то подава сигнал до най-близката полицейска кола. 
Когато агресорът схване, че е задействан паник-
бутон, той се чувства застрашен и обикновено спира 
агресията и се опитва да избяга. 
 
Живата охрана също създава чувство за респект и 
когато екипът е придружен от полиция или има ох-
рана във филиала, рязко спада вероятността от агре-
сивно поведение. Аз лично съм песимист към въз-
можностите на държавата да осигури такава жива 
охрана на над 230 спешни отделения и филиали на 
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Спешна помощ. Това е разкриване на един сериозен 
щат от над 1200 охранители. 
 

Видеонаблюдението е важно за да получи агресорът 
заслужено наказание за деянието си. Самият факт, че 
понякога думите и действията ти се записват на виде-
озапис, е бариера за агресивно поведение. В проти-
вен случай става думата на нападнатия срещу думата 
на агресора Резултатът е, че агресорът получава по-
малка присъда или наказание и дори бива оневинен. 
Лично аз съм песимист за възможностите на държава-
та да инсталира камери в над 200 филиала и в над 
300 линейки с мобилни екипи. 
 

- Вярвате ли, че кампания за здравно ограмотяване 
на пациентите би довела до повече респект и уваже-
ние от тяхна страна към медиците? 
 

- В коментара си за причините за агресията аз акцен-
тирах върху разминаването между очакванията на 
обществото и реалните възможности на спешна по-
мощ. В много европейски държави има ежедневни 
телевизионни и радио предавания за службите за 
спешно реагиране. В тези предавания освен да се съз-
дава позитивна нагласа към спешните медици, се ог-
рамотява и населението - кога и за какво да вика  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
спешна помощ. Преди много години, при пристига-
нето ми в Италия, моите домакини ме предупреди-
ха, че трябва да търся спешна помощ само ако състо-
янието ми е животозастрашаващо, защото при 
злоупотреба се заплаща глоба и стойността на 
визитата. В повечето развити държави има утвър-
дена практика да се триажират спешните повик-
вания, за да се гарантира приоритет в обслужването 
на най-спешните. У нас повикванията се триажират 
вече трета година, но пациенти и близки продължа-
ват да изискват за всички визити незабавно изпъл-
нение на повикванията, лъжат, отежняват оплаква-
нията, не сътрудничат при телефонното интервю и 
заплашват. По света, ако не се сътрудничи, нарочно 
се подава по-тежко състояние от реалното или се 
лъже при телефонното интервю, поради което се 
злоупотребява със спешните екипи, се налагат 
сериозни парични глоби. У нас злоупотребата със 
спешна помощ остава безнаказана. 

 

По света от десетилетия има практика гражданите 
да са обучени чрез медийни информационни кам-
пании като потърсят спешна помощ да слушат и 
изпълняват указанията на оператора до пристигане 
на екипа при животозастрашаващи състояния. У нас 
от две години медицинските диспечери имат утвър- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Д-р Десислава Кателиева беше сред наградените медици в първата по рода си инициатива на Пациентски 
организации "Заедно с теб", с която бяха отличени най-добрите спешни медици у нас (27.05.2018 г.)  
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дени от Министерството на здравеопазването прото-
коли с инструкции до пристигане на екипа, но не 
сработват. Причината е, че у нас свидетелите чакат 
линейка и не сътрудничат за действие по указания 
на диспечер. Така губим голяма част от пациентите с 
дихателен и сърдечен арест, при които всяка минута 
без действие намалява шансовете за оцеляване с 10%. 
Никъде по света линейките не идват по-рано от 6-та-
8-ма минута, а тогава вече вероятността при бездейс-
твие пациентът да е в обратимата клинична смърт е 
нищожна. 
 
Всяка година на 16 октомври - Денят на рестарта на 
сърцето, по инициатива на ERC се провеждат масови 
обучения по реакция на свидетелите при намиране 
на пациент в безсъзнание и без дишане. В кампания-
та участват доброволци от всички възрасти, като се 
обучават как да повикат спешна помощ и как да про-
дължат със сърдечен масаж, обдишване и дефибри-
лация с обществен публичен дефибрилатор до прис-
тигане на екипа. Тази година кампанията у нас се 
проведе при много слаб интерес от медиите, поради 
което посланията ѝ не достигнаха до хората.  
 
- Вие предложихте в Призива, който излъчиха участ-
ниците в дискусията, инициирана от БАПЗГ, да за-
легне дългосрочно партньорство с медиите с цел да 
се преодолеят негативните нагласи към медицинско-
то съсловие. Какви са Вашите основания за това?  
 
- Негативизмът към медиците, подсилен от афекта на 
очакване на спешна медицинска помощ, прераства 
често пъти в неконтролируема саморазправа от хора, 
които по природа не са агресивни. Има не един или 
два примера как няколко репортажа в медиите, на-
саждащи негативизъм към медици, водят до ескала-
ция на агресията за дни в няколко различни филиа-
ли или спешни отделения в страната. И обратното— 
през юли миналата година, когато пациентска орга-
низация награди спешни медици и в медиите се поя-
виха репортажи за работата им, имаше спад на агре-
сията.  
 
В интернет и в много от чуждестранните телевизион-
ни канали, можете да попаднете на документални 
случаи от работата на екипите на 911 или 112. Освен 
ограмотяване на хората те предизвикват респект, ува-
жение, желание да сътрудничат, а не да се държат 
резервирано, с недоверие и негативизмът да избуява 
във физическа саморазправа с хората, които са дош-
ли да спасят твой близък, както се случва у нас. 

 
Много по-лесно се работи с пациенти и техни близ-
ки, които те уважават спешните медици и им имат  

 
 

доверие. Липсата на доверие, работата под натиск,  
при дефицит на време и информация кара и най-
компетентния и опитен спешен екип да подлага на 
съмнение всяко свое действие, а това често поражда 
нерешителност и колебания при изпълнение на 
професионалните задачи, които стоят пред него. 

 
- Според статистиката най-често жертви на фи-
зическа и вербална агресия стават медиците от 
Центровете за спешна медицинска помощ. Кои спо-
ред Вас са мерките, които трябва да се вземат, за 
да бъдат защитени те от груби посегателства сре-
щу тях?   
 
- Мерките срещу агресията трябва да са противо-
действие на причините за нея. Редно е обществото 
ни да се опита да положи усилия както да предвиди 
и намали агресията, така и да осигури надеждна за-
щита на спешните екипи при проявена такава. 
 
Прекрасно начинание са двете кампании на БЛС и 
БАПЗГ срещу насилието над медици. Нека се гово-
ри за проблема, нека се изследва проблемът. Нека се 
разяснява как и за какво да се вика Спешна помощ, 
за да я оставим да бъде наистина спешна, а не прос-
то безплатна и денонощна медицинска помощ. Нека 
се видят професионализмът и Доброто в ежедневна-
та ни работа. Ако с помощта на медиите успеем да 
преодолеем негативните нагласи към нас, може зей-
налата пропаст между нас и пациентите да се затво-
ри веднъж завинаги. 
 
Провеждането на информационни кампании в ме-
диите, разясняващи що е спешен пациент и спешно 
състояние, ще премахнат една от причините за агре-
сия – разминаването между очакванията на пациен-
та и възможностите на спешна помощ. В тези кампа-
нии трябва да се разяснява: кога и за какво да се тър-
си Спешна помощ; в какъв интервал от време и в 
какъв обем помощ да очакват пациентите и техните 
близки; как да се изпълняват указанията на диспе-
чера до пристигане на спешния екип. Ако накараме 
свидетелите и близките да ни сътрудничат при 
спасяване на живот, то ще е много малко вероятно те 
да проявят агресия. По този начин спешна помощ 
оказва помощ от момента на постъпване на повиква-
нето, а не едва когато пристигне екипът. 
 
Мерки за предварителната преценка на риска от 
агресия при определени случаи. На места, на които 
веднъж е проявявана агресия, обикновено има нега-
тивизъм към екипите. Затова би могъл да се направи 
регистър на адреси и места, където е имало прояве- 
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на агресия и там екипите да ходят с полиция. Други 
потенциално рискови повиквания са съмненията за 
криминален инцидент, повиквания за пациенти под 
влияние на алкохол и наркотици, буйстващи 
пациенти с психични заболявания. Потенциално 
рискови за агресия са повиквания подавани с 
агресивен тон, повиквания с голямо скупчване на 
хора, повиквания, в които отказват да сътрудничат 
на диспечера при телефонното интервю. 
 
При прояви на агресия за защитата на екипите безс-
порно са необходими индивидуални радиостанции 
тип ТЕТРА с паник-бутон и GPS, осигуряващи бърза 
връзка с полиция, жива охрана във филиали с реци-
дивиращи прояви на агресия, видеонаблюдение в 
линейките и във филиалите. 
 
- Ви вече споменахте инициативата на Пациентски 
организации "Заедно с теб", които в края на май 
2018 година раздадоха награди под надслов 
"Спешните медици, с които се гордеем". Как възпри-
еха Вашите колеги този жест на благодарност? 
 
- Най- голямата награда за нас е да видим жив и 
здрав човек, когото сме спасили от смъртта. Обикно-
вено ние не знаем нищо за съдбата на пациентите си, 
защото ги хоспитализираме. Понякога дори и те не 
знаят за нашето съществуване, защото са били в без-
съзнание. За това ние рядко получаваме благодар-
ности. Но понякога ни изказват благодарността си 
чрез тел. 112 или с писма до работодателите ни, МЗ и 
медиите.  
 
За първи път пациентска организация награди спеш-
ни медици за всеотдайната им работа и това беше 
признание от хората, на които посвещаваме живота 
си. За първи път 27 май бе обявен за ден на Спешната 
медицина от Европейската асоциация по спешна ме-
дицина. За нас беше голям подарък да получим на 
празника си благодарността на пациентите ни. На 
церемонията всички наградени повтаряха, че прие-
мат наградата не като персонална, а като признание 
за всички свои колеги. Причината е, че в Спешна по-
мощ работата е екипна и никой от нас не се чувства 
изключителен. В спасяването на един човешки живот 
принос имат десетки хора, част от които остават не-
видими за пациентите - операторът на тел. 112, меди-
цинските диспечери в районната координационна 
централа, мобилният екип. 
 
Определено медийното разгласяване на признание 
на спешните медици чрез награди и благодарности 
от МЗ, съсловни или неправителствени организации, 
персонално от пациенти и техни близки води до  
 

 
 

повишаване на доверието на пациентите и близките 
им, към нас и намалява проявите на агресия. 
 
- Вие сте се посветили на една от най-трудните, но 
в същото време изключително благородна профе-
сия. Какъв беше мотивът Ви за този избор и какво 
мислите за него от днешна гледна точка? 
 
- Аз съм първо и засега последно поколение лекар. 
Избрах тази професия, защото не исках да изпитвам 
безсилие, когато пред мен има страдащ човек. 
Спешната медицина ми даде увереността и силата 
да заставам срещу смъртта, без достатъчно инфор-
мация и време, при всякакви обстоятелства и да пра-
вя с екипа си чудеса. Ако можех да се върна назад, 
сигурно щях да извървя същия път, защото работих 
и се учих от невероятни професионалисти. За изми-
налите години в дежурства в линейката и в спешния 
кабинет съм спасила много животи. За жалост имало 
е и смъртни случаи, въпреки всички усилия и висок 
професионализъм, който сме проявявали с колегите. 
Не спирам да уча и да надграждам знанията си, да 
се интересувам от най-новите световни тенденции в 
Спешната помощ.   
 
Спешната медицина според мен е огромно предиз-
викателство, защото трябва да се владее от всички 
медици, според нивото им на компетентност. Тази 
специалност дава шанс на всеки парамедик, меди-
цински специалист или лекар да направи Чудото да 
спаси живот с бързи действия и професионализъм.  
 
Следвайки световния опит, у нас бе приет нов стан-
дарт по спешна медицина, който въведе триажа и 
работата по правила и под медицински контрол; 
изисквания за квалификационните умения на 
лекари, медицински специалисти и парамедици в 
обсега на специалността; модерна диагностика със 
спешна ехография, експресни лабораторни тестове 
и телемедицина; модерно оборудване за интензивни 
грижи на пациентите в извънболнични условия.  
 
България е една от първите държави в Европа, въве-
ла Спешната медицина като основна специалност. 
От една година тя е вече академична специалност, 
така че се надявам скоро да имаме и първите хаби-
литирани медици с тази специалност. От три годи-
ни има специализация по Спешна медицина за ме-
дицински специалисти. Независимо, че сега интере-
сът към специалността не е много голям, тя е млада 
специалност, която тепърва ще се развива и се надя-
вам да стане бъдеще за много млади колеги. 

 
Разговора води Румяна Милева 
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      Д-р Десислава Кателиева изпрати снимки и кратка информация за някои успехи    
                  на спешните медици през 2018 г. с молба да ги публикуваме  

 
 

Медицински фелдшер Алексиев и санитарката Теодора Желева ми-
нути след раждането на бебето   

 
 

Кметът на Генерал Тошево Валентин 
Димитров награди екипа навръх  
Бабинден, 21 януари 2019 г.  

 
 

Медицински фелдшер Алексиев с вече 
порасналото бебе 

 
 

На 26 юли 2018 г. спешният екип медицински фелдшер Алексиев - ФСМП - Генерал Тошево, медицински 
фелдшер Димова и санитарката Теодора Желева от ФСМП - Генерал Тошево към ЦСМП - Добрич   
успешно изроди недоносено бебе с тегло 850 гр. 
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Медицински фелдшер Петрова с вече порасналите  
бебета 

 

На 25 октомври 2018 г медицински фелдшер Илияна 
Петрова от ФСМП - Стражица към ЦСМП -  Вели-
ко Търново помогна да се родят  две близначета в 
извънболнични условия. 

 
 
 

На 13 август 2018 г. д-р Ивалина Трендафилова и меди-
цинска сестра Атанаска Петкова -Тоскова от ФСМП 
Самоков към ЦСМП - София водят раждане в линейка 
на недоносено бебе в 7. Селото е отдалечено от филиала 
на 40 км и раждането става в 3 часа през нощта в ли-
нейката, след което бебето е транспортирано в МБАЛ 
Самоков. роденото бебе е едва 700 грама, но е спасено 
благодарение на професионализма на спешния екип. 
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На 23 септември 2018 г. медицинска сест-
ра  Мария Петрова от ФСМП Тервел към 
ЦСМП - Добрич, сама за първи път изроди 
момченце с тегло 3400 гр. Макар, че не е 
акушерка тя успява да се справи успешно 
благодарение на знанията, уменията си и 
указанията на колегите от РКЦ - Добрич. 
 

 
На 3 ноември 2018 г. екипът на д-р Цветанка Богданова, 
акушерката Чуклева, шофьорът на линейката Янко Пенев 
от ЦСМП - Плевен водиха успешно раждане на новородено 
в седалищно предлежание от село Садовец. Екипът доведе 
на бял свят живо и здраво момиченце с размери 48 санти-
метра и тегло 2,450 кг. 
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ПРОВЕДЕ СЕ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БАПЗГ 
 

 

Редовно заседание на Управителния съвет на БАПЗГ се състоя на 2 февруари 2019 г. в Централата 
на БАПЗГ. На заседанието освен ръководството и членовете на УС присъстваха и Катя Христова – 
председател на Националната комисия по професионална етика на БАПЗГ, Петя Недкова – 
председател на Националния съвет по качество на БАПЗГ, Мария Балевска - парламентарен 
секретар на БАПЗГ и проф. Станка Маркова – почетен председател на БАПЗГ. 
 
Милка Василева даде информация за участието на представители на БАПЗГ в четири работни 
групи към Министерство на здравеопазването в дискусиите за избор на нов модел на 
финансиране на здравеопазването. Очаква се  министър Ананиев да представи решението на МЗ 
пред парламентарната комисия по здравеопазване. Милка Василева припомни и наскоро 
проведената кампания на КТ "Подкрепа" за по-добро заплащане на нощния труд, която обаче не 
срещна подкрепата на работодателите.   
 
Бе решено експерти на БАПЗГ да участват в разработването на методика за патронажните грижи. 
Проект за тяхното развитие е спечелило Министерството на труда и социалната политика. 
Членовете на УС решиха да бъде стартирана национална кампания за представяне на професиите 
на професионалистите по здравни грижи  сред учениците с активното участие на студенти от нап-
равление "Здравни грижи".  Взе се решение да стартира национална кампания за превенция на аг-
ресията срещу медици под надслов "Призвани сме да лекуваме, а не да воюваме" като първата дис-
кусия се проведе в зала "Европа" на КНСБ на 12 февруари тази година.  
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Бе прието с един глас “против” и един “въздържал се” БАПЗГ да разполага с апарат за скрининг за 
рак на млечната жлеза сред членовете на асоциацията като регионалните колегии анализират 
нуждата и вземат решения за  осигуряването на такива апарати по места.  
 
Във връзка с промяна на Закона за бюджета на НЗОК стана ясно, че експертен борд по здравни 
грижи ще замести националния консултант по здравни грижи. Придъстващите гласуваха предсе-
дател на бъдещия експертен борд да бъде проф. Соня Тончева - досегашен национален 
консултант по здравни грижи. За членове на борда бяха определени проф. Иванка Стамболова, 
доц. Петя Дилова, Теодора Влахова и Мариана Шиякова. 
 
Председателят на НСК на БАПЗГ Петя Недкова информира за процеса на сертифициране и пред-
стави модела на третия сертификат и изискванията за придобиването му. Тя изтъкна, че 
стандартите за качество и правилата за добра практика не се отменят, но се очаква от  
Министерството на здравеопазването яснота за структурата на стандартите по специалности. 
Стана ясно, че членовете на НСК са ангажирани с изработването на правила за добра практика на 
здравните грижи. 
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Мария Спасова, отговорник по защита на личните данни на БАПЗГ, представи новите изисква-
ния във връзка с организиране на системата за работа с лични данни (GDPR). Главният секретар 
на БАПЗГ Дафинка Коцева обясни, че финансовата година приключва на 30 март 2019 г. и тогава 
ще бъде направен отчет за разходване на средствата. Тя припомни, че в застраховките, които 
БАПЗГ осигурява има и застраховка за смърт при ПТП. 
Беше проведено обсъждане на възможности за промени и допълнения в Устава на БАПЗГ, в Пра-
вилата за събиране и разходване на финансовите средства и в Етичния кодекс за професионална 
етика. Бе обсъдено предложение да се замрази членския внос на 5.60 лв. до 2021 г., което да бъде 
гласувано на предстоящото заседание на Националния съвет. 
 
Председателят на Националната комисия по професионална етика Катя Христова даде отчет на 
дейността на НКПЕ и направи предложения за няколко допълнения в Етичния кодекс, които да 
бъдат дискутирани.   
 
Участниците в заседанието решиха Петият редовен конгрес да се проведе на 11 май 2019 г., а на 
следващия ден - 12 май да се проведе тържеството по случай Международния ден на сестринство-
то. Бе решено да се сменят критериите за номинации и тази година да бъде награден по един 
професионалист за всяка специалност. Реши се категориите "Ръководител по здравни грижи" и 
"За особени заслуги" да останат,  но да има само по един награден с безспорни качества и заслуги.     
 
Бе прието предложение сп. "Здравни грижи" да излиза и в електронен вариант с годишен абона-
мент 10 лева. Отпечатването на списанието на хартиен носител остава с годишен абонамент 18 
лева.  
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На 3 февруари 2019 г. в Централата на БАПЗГ се състоя редовно заседание на Националния съвет 
на БАПЗГ. Председателят на УС на БАПЗГ Милка Василева запозна присъстващите с дейността на 
съсловната организация след последното заседание на НС, което бе проведено на 19 октомври 2018 
г. в Шумен.  
 
Милка Василева говори за публикувания в сайта на Министерството на здравеопазването проект 
на Наредбата за специализациите в здравеопазването. Тя призова членовете на НС да изпратят 
своите  предложения за наредбата по електронен път, на базата на които ръководството на БАПЗГ 
ще се изпрати мотивирано становище до МЗ. 
 
Бе обсъдено още, че в повечето лечебни заведения не са започнали преговорите за подписване на 
новия Колективен трудов договор. Участниците в заседанието решиха да се стартира национална 
подписка (15 февруари - 15 март 2019 г.) с основните искания на БАПЗГ, която да бъде подкрепена, 
както от медицински специалисти, така и от граждани и пациенти. За целта регионалните 
колегии трябва да разпространят подписката в лечебните заведения в своя регион. Бе решено да се 
направи анализ на подкрепата на подписката на следващото заседание на НС на БАПЗГ, 
насрочено за 17 март 2019 г., след което подписката да бъде внесена в Министерския съвет и да бъ-
де поискана среща с министър-председателя на Република България Бойко Борисов.  
 
Милка Василева съобщи състава на новия Експертен съвет по здравни грижи, приет на заседание-
то на УС на БАПЗГ. Тя представи и решението на УС за провеждането на национална кампания за 
превенция на агресията като призова регионалните колегии да съдействат за участието на специа-
листи по здравни грижи от  центровете и филиалите за спешна помощ. 

 
 

 
НАЦИОНАЛНИЯТ СЪВЕТ НА БАПЗГ РЕШИ ДА СТАРТИРА ПОДПИСКА  

С ОСНОВНИ ИСКАНИЯ, КОЯТО ЩЕ БЪДЕ ВНЕСЕНА  
В МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ 

 
 



40  

ЗДРАВНИ ГРИЖИ, брой 2/2019 

   ЗАСЕДАНИЯ 

                 
                                     БР ОЙ 2          ГОДИНА 10                2019 г.                БАПЗ Г           
 

 

       

 
 
 
 

 

 
 

Председателят на УС на БАПЗГ представи бъдещите възможности, които ще има асоциацията  за 
осъществяване на скрининг за рак на млечната жлеза сред специалистите по здравни грижи. 
 
Бе представено решението на УС на БАПЗГ за електронен вариант на сп. "Здравни грижи" с 
годишен абонаметнт 10 лева. Отпечатването на списанието на хартиен носител остава с годишен 
абонамент 18 лева.  
 
Председателят на Националния съвет по качество на БАПЗГ Петя Недкова даде отчет за дейност-
та на съвета, представи процеса на сертифициране и модела на третия сертификат, както и изис-
кванията за придобиването му.  Стана ясно, че е създадена комисия за изработване на Правила за 
добра практика на здравните грижи. Всички предложени специалисти по здравни грижи ще бъ-
дат поканени да участват в работата на комисията по правилата за добра практика и стандартите 
по специалности.   
 
Мария Спасова, отговорник по защита на личните данни на БАПЗГ, представи новите 
изисквания във връзка с организиране на системата за работа с лични данни (GDPR).  
 
Във връзка с Международния ден на акушерката (5-ти май) и Международния ден на 
сестринството (12-ти май) членовете на НС приеха да се направят открити уроци сред ученици от 
гимназиалния курс в страната за представяне на професиите в направление "Здравни грижи". В 
презентациите ще бъдат ангажирани и студенти по здравни грижи като се ползва добрия опит на 
Филиал Шумен на Медицински университет - Варна. Ще се направят усилия и за широко 
медийно отразяване.  
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Председателят на Националната комисия по професионална етика Катя Христова даде отчет на 
дейността на комисията и направи предложения за няколко допълнения в Етичния кодекс по 
професионална етика, които да бъдат дискутирани на следващото заседание. Очакват се и 
предложения от членовете на НС.  
   

Главният секретар на БАПЗГ Дафинка Коцева припомни всички възможности на застраховките, 
които БАПЗГ осигурява. Бяха обсъдени и предложения по размера на членския внос, които ще се 
разискват и приемат на предстоящия редовен отчетен  конгрес на БАПЗГ. Г-жа Коцева засегна 
някои технически въпроси по превеждането на членския внос и застраховките. Тя изтъкна, че до 31 
март 2019 г. регионалните колегии трябва да изработят своите проектобюджети. Относно направе-
ното предложение по врреме на заседанието на УС да се замрази членския внос на 5.60 лв. до 2021 г. 
членовете на НС решиха да гласуват предложението на следващото заседание, наскрочено за 17 
март т. г. 
 

Бе проведено първото обсъждане на възможности за промени в Устава на БАПЗГ и в Правилата за 
събиране и разходване на финансовите средства, които да бъдат гласувани на Конгреса, насрочен 
за 11 май 2019 г. 
 

Председателят на РК на БАПЗГ - София Мариана Шиякова обяви, че в периода 15 -17 ноември 2019 
г. в София, в Парк хотел Москва ще се проведе Трета национална конференция научно-
практическа конференция на тема“Здравните грижи - предизвикателствата на XXI век”. 
Председателят на РК на БАПЗГ - Шумен Веска Райчева обяви, че на 1 и 2 ноември 2019 г. В Шумен 
ще се проведе XV Национален форум по здравни грижи.  
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Според Единната кредитна система за продължаващо обучение. 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.   
 
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 придо-
бита специалност.      

 
 

 
 
 

ПРОВЕДЕ СЕ ЗАСЕДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ 
ПО КАЧЕСТВО НА БАПЗГ 

 
 

 
 
 

Националният съвет по качество на БАПЗГ проведа заседание на 2 февруари 2019 г. 
Комисия обсъди работата си по изработването на Правила за добра практика на здравните грижи. 
Всички предложени специалисти по здравни грижи ще бъдат канени да участват в работата на ко-
мисията, за да дават своите предложения. На заседанието бе разгледан образеца на молба-
декларация за издаването на трети сертификат и удостоверението за трети сертификат.  
За да получат трети сертификат професионалистите по здравни грижи могат да използват три въз-
можности :    

 

1. 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 сертифи-
кат и да са придобили 150 кредитни точки по Единната кредитна система на БАПЗГ за продължаващо 
обучение.  
 

2. 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. 
 

3. Членове на БАПЗГ, които имат 10 години професионален стаж в едно клинично направление или в 
друга сфера на здравно-социалните дейности и услуги,  минали са 5 години от издаването на втория сер-
тификат, могат да положат изпит за да получат правото за трети сертификат. Препитването се 
организира от Националния съвет по качество на БАПЗГ . Въпросникът за изпитите ще бъде изготвен до 
следващото заседание на НСК, насрочено за 16 март 2019 г. 
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БАПЗГ СТАРТИРА ПОДПИСКА ПОД НАДСЛОВ 
"ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ СЕГА СА НАШЕТО ОБЩО УТРЕ" 

 
 

 
Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи стартира на 15 февру-
ари 2019 г. подписка под надслов "Здравните грижи сега са нашето общо утре" на базата 
на решение на участниците в заседанието на Националния съвет на БАПЗГ от 3.02.2019 
г. Очаква се исканията в подписката да бъдат подкрепени от медицинските специалис-
ти в страната и от гражданите - за всяка от посочените групи има отделна бланка.  
В подписката на БАПЗГ са посочени три основни искания, които Асоциацията е поста-
вяла неизменно през последните 10 години: 
 

1. Политическо съгласие за достойни условия на труд, професионална  
квалификация и възнаграждения. 
 

2. Задължително спазване на заложените в Колективния трудов договор  
договорености. 
 

3. Дългосрочна стратегия за здравните грижи – до 2030 г. и План за действие  
с точно определени срокове и отговорни институции. 

 
В документа са посочени и мотивите за стартирането на подписката: 
"Вече близо 20 години продължава реформата в системата на здравеопазването. Заради ниското 
заплащане и лошите условия на труд много специалисти заминаха да работят в чужбина или 
се отказаха от професиите си. Лечебните заведения не могат да функционират без тях. Много 
специалисти работят на две и повече места, за да си осигурят по-достоен живот. По този на-
чин те спасяват и здравната система от колапс. Но прекомерната умора се отразява негатив-
но на качеството на работата и на здравето им, което неминуемо рефлектира и върху грижи-
те за пациентите. В лечебните заведения откровено се пренебрегват дори и най-минималните 
стандарти за съотношение между медицински специалисти и брой обгрижвани пациенти. 
Средната възраст на медицинските сестри, акушерките, фелдшерите, рехабилитаторите, 
медицинските и рентгенови лаборанти е 55 години. Здравеопазването ни е в сериозна криза. 
Настъпил е моментът, когато поради липса на медицински специалисти ще бъдат затваряни 
болници. Защо трябва специалистите по здравни грижи да понасят тежестта за нерешените 
толкова години проблеми?Категорично не сме съгласни да бъдем изкупителните жертви!" 
 
БАПЗГ отправи апел: "Подкрепете исканията ни, за да имат българите безпрепятствен дос-
тъп до здравни грижи!" Събирането на подписи ще продължи до 15 март 2019 г. , след кое-
то  всички събрани подписи ще бъдат внесени в Министерския съвет.    
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БАПЗГ ПОЧЕТЕ ПАМЕТТА НА МЕДИЦИТЕ, 
ЗАГИНАЛИ ЗА СВОБОДАТА НА БЪЛГАРИЯ 

 

 
 

 
 
Българската асоциация на професионалис-
тите по здравни грижи изрази почитта 
си към загиналите по време на Руско-
турската Освободителна война (1877 - 
1878 г.) загиналите лекари, милосърдни 
сестри, фелдшери, фармацевти, самарян-
ки и санитари като поднесе венец на 
Докторския паметник в София в навече-
рието на 141-вата годишнина от Осво-
бождението на България. 
 
 
Поклонението се състоя от 11:00 часа на 
28 февруари 2019 г.  и бе организирано от 
Българския Червен кръст и Националната 
гвардейска част. Гвардейският предста-
вителен духов оркестър и гвардейци отда-
доха военни почести и застанаха на поче-
тен караул пред паметника на героите, 
които със своята хуманна дейност по вре-
ме на войната създадоха условията за въз-
никването на Червения кръст в България. 

  
 
 

 
Над 2000 медицински сестри са взели участие в Руско-турската Освободителна война и са помагали 
при спасяването и лечението на ранените, стоейки редом до 1600 лекари. Сред тях е била благород-
ната и високообразована руска баронеса Юлия Вревская, която намира смъртта си на българска зе-
мя.  
 

Към милосърдните сестри от руската армия са се  присъединили много българки доброволки, които 
са преминали специални курсове. Първата, която е получила възможност да помага в лазарета на 
един от руските полкове е Петрана Обретенова - дъщеря на голямата родолюбка и майка на герои 
Тонка Обретенова, по-известна като Баба Тонка.  
 

В Първа българска болница в Габрово руските медицински сестри са обучавали група българки да 
оказват сестрински грижи - част от тях са останали да работят като медицински сестри след 
Освобождението на Отечеството.     
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 Възпоменателна панихида за загиналите медици в 
сраженията при Плевен, Пловдив, село Мечка и 
връх Шипка отслужиха архимандрит Вассиан от 
Руската църква "Св. Николай Чудотворец" и отец 
Ангел Ангелов - духовен надзорник на Софийска 
епархия.  
 

"Всяка година се събираме тук за да изразим почитта 
си през загиналите за свободата на България 531 меди-
ци", каза в поздравителното си слово председате-
лят на БЧК акад. Христо Григоров. Той припомни, 
че паметникът, добил сред обществеността попу-
лярност като Докторския паметник, е бил изгра-
ден през 1883-1884 г. с руски средства и подкрепата 
на българската общественост. Акад. Григоров из-
тъкна, че младите хора на България трябва да поз-
нават българската история и да не забравят да из-
разяват почитта си към саможертвата на нашите 
предци.   
 

Бяха поднесени венци от президента на Република 
България Румен Радев, председателя на Народно-
то събрание Цвета Караянчева, зам.-председателя 
на Народното събрание Веселин Марешки, минис-
търа на отбраната Красимир Каракачанов, начал-
ника на отбраната генерал Андрей Боцев, кмета 
на Столична община Йорданка Фандъкова, Бъл-
гарския лекарски съюз, посолството на Руската 
федерация в България, посолството на Беларус в 
България,  Българския Червен кръст, Национална-
та здравноосигурителна каса, началника на Воен-
на Академия "Г. С. Раковски" генерал-майор д-р 
Груди Ангелов, Столична дирекция на вътрешни-
те работи, ВМА, УМБАЛСМ "Пирогов", Медицин-
ски университет - София, Столична община - Ра-
йон "Оборище", Съюза на военноинвалидите и 
пострадалите от войните в България, КНСБ, Феде-
рацията на синдикатите в здравеопазването към 
КНСБ, Държавната агенция за закрила на детето и 
др.  
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 ПОЧИТ 

                 
                                     БР ОЙ 2          ГОДИНА 10                2019 г.               БАПЗ Г            
 
  БРОЙ 12               ГОДИНА  7                2016  г.               БАПЗ Г           

 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
            Цветя поднесоха ученици от 38-мо Основно училище „Васил Априлов“, общественици и граждани. 
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299 ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ 
ВЗЕХА УЧАСТИЕ В КУРС, ПОСВЕТЕН НА АУТИЗМА 

 

 
 

Регионална колегия на БАПЗГ - град София прове-
де курс за продължаващо обучение на тема 
"Аутизъм", който се проведе на 26 февруари 2019 г. 
в Парк-хотел "Москва". В обучението участие взеха 
299 професионалисти по здравни грижи, информи-
ра за електронния бюлетин на БАПЗГ председате-
лят на РК на БАПЗГ - гр. София Мариана Шиякова.  
 

Лектор на курса бе доц. д-р Димитър Терзиев, д.м.  - 
преподавател в Катедрата по психиатрия и меди-
цинска психология към Медицински университет - 
София и специалист в Клиниката по детска психи-
атрия "Св. Никола" в УМБАЛ "Александровска". 
Лекцията бе разделена на 7 части: "Аутизмът като 
невроразвитийно разстройство", "Съвременна де-
финиция и критерии", "Разстройство от аутистич-
ния спектър", "Базални дефицити и отклонения 
при аутизма", "Възрастови траектории на аутизма", 
"Диагноза и оценка на пациента", "Интервенции 
при аутизма. Очаквани резултати от приложението 
им". 

 
 

Доц. д-р Димитър Терзиев, д.м.,  притежава специалности 
по психиатрия (1986 г.) и детска психиатрия (1997 г.). Има 
поредица от стажове  в детско-психиатрични служби  във 
Франция. Заедно с група детски психиатри и психолози 
завършва първото обучение по фамилна терапия в България 
по програма на Университета в град Лунд, Швеция.  
 
Има публикации в различни области на детската 
психиатрия, съавтор е в раздела по детска психиатрия на 
учебник за семейните лекари. 
 
Бивш председател на Българската асоциация по детско-
юношеска психиатрия и свързаните професии. Член-
кореспондент на Американската академия по детско-
юношеска психиатрия (AACAP) 
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Доц. д-р Терзиев отрече някои заблуждения, според които аутизмът се смята за шизофрения, гени-
алност, психична защита от непоносими страхове или е резултат от явлението "студена майка". Той 
подчерта, че аутизмът не се приема и за вариант на нормата (невронетипичност), а представлява 
болестно развитие (невроразвитийно разстройство). Специалистът представи мофифициран тест за 
родители на проходили деца с цел да се направи скрининг за риск от наличие на аутизъм. Лекторът 
посочи и основните характеристики на болестта - социокомуникативни дефицити; ограничени и 
стереотипни поведения, действия и интереси; разстройство или дефицит на вниманието и/или хи-
перактивност; умствено изоставане, езикови разстройства, разстройство на училищните умения и 
др.    
 
След представянето на причините за болестта, диагностиката и възможностите за лечение участни-
ците в обучението имаха възможност да зададат своите въпроси.  
 
Курсът приключи с изпитен тест. Успешно представилите се професионалисти ще получат 15 кре-
дитни точки по Единната кредитна система за продължаващо обучение на БАПЗГ.    
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             КУРСОВЕ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ МАРТ 2019 Г. 

 
 

 
"Оперативни техники в артроскопската хирургия"   
- курс за продължаващо обучение на операционни сестри с продължителност 10 работни дни  
- начало - 11 март 2019 г. 
- капацитет - 10 курсисти 
- база за обучение: ФОЗ на МУ-София, Катедра "Здравна политика и мениджмънт"  -  Операционен 
блок на УМБАЛСМ "Пирогов" 
 67 кредитни точки 
 
"Имунохистохимично изследване"   
- курс за продължаващо обучение на медицински лаборанти с продължителност 3 работни дни  
- начало - 11 март 2019 г. 
- капацитет - 8 курсисти 
- база за обучение: Клиника по обща и клинична патология на УМБАЛСМ "Пирогов" 
 20 кредитни точки 
 
"Сестрински грижи при деца, оперирани за корозивно изгаряне на хранопровода и стомаха"   
- курс с продължителност 5 работни дни  
- начало - 25 март 2019 г. 
- капацитет - 10 курсисти 
- база за обучение: Клиника по детска хирургия на УМБАЛСМ "Пирогов" 
 32 кредитни точки 
 
"Здравни грижи при болни с глаукома"   
- тематичен курс с продължителност 5 работни дни  
- начало - 11 март 2019 г.   
- капацитет - 5 курсисти 
- база за обучение: Клиника по очни болести на ВМА - София 
 Обучението е кредитирано по ЕКС на БАПЗГ 
 
"Основни принципи на микробиологичната диагностика"   
- тематичен курс с продължителност 5 работни дни  
- начало - 11 март 2019 г.   
- капацитет - 3-5 курсисти 
- база за обучение: Лаборатория по микробиология на ВМА - София 
 Обучението е кредитирано по ЕКС на БАПЗГ 
 
"Интервенционална пулмология"   
- тематичен курс с продължителност 2 работни дни  
- начало - 28 март 2019 г.   
- капацитет - 6 курсисти 
- база за обучение: Клиника по пулмология и фтизиатрия на ВМА - София 
 Обучението е кредитирано по ЕКС на БАПЗГ 
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"Геномна диагностика на онкологичните заболявания"   
- курс за медицински сестри и лаборанти с продължителност 3 работни дни  
- начало - 26 март  2019 г.   
- капацитет - 2-7 курсисти 
- база за обучение:  Лаборатория по цитогенетика и молекулярна биология на ВМА - София 
 Обучението е кредитирано по ЕКС на БАПЗГ 
 
"Оперативна техника в ортопедията и травматологията. Иновационни техники, артроскопия"   
- тематичен курс за операционни сестри с продължителност 15 работни дни  
- начало - 11 март 2019 г.  
- капацитет - 5 курсисти 
- база за обучение: УСБАЛО - Операционен блок 
 105 кредитни точки 
 
"Грижи за ортопедично болни - ендопротезирани пациенти с костна патология"   
- курс с продължителност 10 работни дни  
- начало - 11 март 2019 г.  
- капацитет - 5 курсисти 
- база за обучение: УСБАЛО 
 70 кредитни точки 
 
"Сестрински грижи за пациенти сред ортопедични операции в ОАИЛ"   
- тематичен курс с продължителност 10 работни дни  
- начало - 18 март 2019 г.  
- капацитет - 5 курсисти 
- база за обучение: УСБАЛО 
 70 кредитни точки 
 
"Грижи за деца с трансплантиран черен дроб"   
- курс с продължителност 3 работни дни  
- начало - 5 март 2019 г.  
- капацитет - 10 курсисти 
- база за обучение: Клиника по гастроентерология на УСБАЛ по детски болести 
 18 кредитни точки 
 
"Превенция, организация и контрол на вътреболнични инфекции" 
- курсът ще се проведе на 23 март 2019 г. от 10:00 часа. и е предназначен за рентгенови лаборанти и 
студенти в тази специалност от Медицински колеж "Йорданка Филаретова" 
- база за обучение: Залата на Клиниката по педиатрия, УМБАЛ "Александровска" 
 Обучението е кредитирано по ЕКС на БАПЗГ 
 
"Глобализация и здраве" 
- курсът ще се проведе на 9 март 2019 г. от 11:00 часа и е предназначен за специалисти по здравни  
грижи 
- база за обучение: III Аудитория, ет. IV в сградата на Ректората на МУ - Варна  
 Обучението е кредитирано от БАПЗГ 
 
"Стил на лидерство и мениджмънт"   
- курс с продължителност 5 работни дни 
- начало - 11 март 2019 г. 
- капацитет - 20 курсисти 
- база за обучение: ФОЗ на МУ-София, Катедра "Здравна политика и мениджмънт"  - ВМА 
 42 кредитни точки 
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"Управление, организация и финансиране на болничната помощ"   
- курс с продължителност 3 работни дни  
- начало - 25 март 2019 г. 
- капацитет - 25 курсисти 
- база за обучение: ФОЗ на МУ-София,  Катедра "Икономика в здравеопазването"  
24 кредитни точки 
 
"Психотерапевтични подходи в медицинската практика"   
- курс с продължителност 5 работни дни 
- начало - 25 март 2019 г. 
- капацитет - 10-25 курсисти 
- база за обучение: ФОЗ на МУ-София, Катедра "Медицинска педагогика"  
 40 кредитни точки 
 
"Медицинска педагогика"   
- курс с продължителност 5 работни дни 
- начало - 11 март 2019 г. 
- капацитет - 10-25 курсисти 
- база за обучение: ФОЗ на МУ-София, Катедра "Медицинска педагогика"   
 40 кредитни точки 
 
"Имунопрофилактика. Съвременни ваксини. Ваксинопредотвратими респираторни инфекции" 
 - тематичен курс с продължителност 3 работни дни за медицински сестри, акушерки, болнични сестри 
по контрол на инфекциите , бакалаври по здравни грижи и др.  
- начало - 20 март 2019 г.   
- капацитет -  20 курсисти  
- база за обучение -  Катедра по епидемиология към МУ - София 
20 кредитни точки   
 
"Функционални стимулиращи техники в клиничната рехабилитация"  
- курс с продължителност 3 работни дни  
- начало - 21 март 2019 г.  
- капацитет -  5-15 курсисти  
- база за обучение -  ФЗО на МУ-София, Катедра по кинезитерапия 
20 кредитни точки   
 
"Спешна образна диагностика"  
- курс за рентгенови лаборанти с продължителност 5 работни дни  
- начало - 11 март 2019 г.  
- капацитет -  10 курсисти  
- база за обучение -  Медицински колеж към МУ-Пловдив 
Обучението е кредитирано по ЕКС на БАПЗГ - устен изпит 
 
"Апаратура в образната диагностика и нуклеарната медицина - сравнителен анализ"  
- курс за рентгенови лаборанти с продължителност 2 работни дни  
- начало - 14 март 2019 г.  
- капацитет -  10 курсисти  
- база за обучение -  Медицински колеж към МУ-Пловдив 
Обучението е кредитирано по ЕКС на БАПЗГ - изпит 
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"Образна диагностика на заболявания на млечната жлеза"  
- курс за рентгенови лаборанти с продължителност 5 работни дни  
- начало - 25 март 2019 г.  
- капацитет -  5 курсисти  
- база за обучение -  Медицински колеж към МУ-Пловдив 
Обучението е кредитирано по ЕКС на БАПЗГ - устен изпит 
 
"Микробиологична диагностика на вагинални инфекции и вагинози"  
- курс за медицински лаборанти с продължителност 2 работни дни  
- начало - 14 март 2019 г.  
- капацитет -  10 курсисти  
- база за обучение -  Медицински колеж към МУ-Пловдив 
Обучението е кредитирано по ЕКС на БАПЗГ - изпит 
 
"Мануално мускулно тестуване"  
- курс за рехабилитатори с продължителност 3 работни дни  
- начало - 13 март 2019 г.  
- капацитет -  10 курсисти  
- база за обучение -  Медицински колеж към МУ-Пловдив 
Обучението е кредитирано по ЕКС на БАПЗГ - практически изпит 
 
"Постизометрична релаксация"  
- курс за рехабилитатори с продължителност 3 работни дни  
- начало - 20 март 2019 г. (първи модул)  
- капацитет -  10 курсисти  
- база за обучение -  Медицински колеж към МУ-Пловдив 
Обучението е кредитирано по ЕКС на БАПЗГ - практически изпит 
 
"Паркинсонова болест и грижи за болните"  
- курс за медицински специалисти  с продължителност 1 работен ден 
- начало - 20 март 2019 г.   
- база за обучение -  Клиника по нервни болести на УМБАЛ "Св. Георги" - Пловдив 
8 кредитни точки - изпит с тест 
 
"Множествена склероза и ролята на медицинските специалисти при лечение и обгрижване  
на болните"  
- курс с продължителност 1 работен ден 
- начало - 21 март 2019 г.   
- база за обучение -  Клиника по нервни болести на УМБАЛ "Св. Георги" - Пловдив 
8 кредитни точки - изпит с тест 
 
"Пейсмейкърна система. Видове пейсмейкъри Униполярно и биполярно пейсиране.  
Имплантация на ПС. Протокол"  
- курс с продължителност 3 работни дни 
- начало - 6 март 2019 г.  
- капацитет -  15 курсисти  
- база за обучение -  Клиника по кардиология на УМБАЛ "Александровска" 
18 кредитни точки   
 
"Специфични сестрински грижи при пациенти, подготвяни за бъбречна трансплантация  
и при трансплантирани с инфекции"  
- курс с продължителност 3 работни дни 
- начало - 6 март 2019 г.  
- капацитет -  10 курсисти  

- база за обучение -  Клиника по нефрология и трансплантация на УМБАЛ "Александровска" 
18 кредитни точки   
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"Специфични особености на Медицинския триаж в болничната помощ"  
- курс с продължителност 2 работни дни 
- начало - 21 март 2019 г.  
- капацитет -  20 курсисти  
- база за обучение -  Спешно отделение на УМБАЛ "Александровска" 
16 кредитни точки   
 
"Порт системи. Здравни грижи за пациент с порт системи,  
при които е невъзможен венозен достъп"  
- курс с продължителност 2 работни дни 
- начало - 11 март 2019 г.  
- капацитет - 20 курсисти,  
- база за обучение: Клиника по КОЧПХ към Първа хирургия на УМБАЛ "Александровска" 
16 кредитни точки 
 
"Ключова роля на медицинските сестри в ранната диагностика  
и постдиагностичните грижи при деменции"  
- курс с продължителност 2 работни дни 
- начало - 14 март 2019 г. ,09:00 ч. 
- капацитет - 15 курсисти 
- база за обучение: Клиника по нервни болести на УМБАЛ "Александровска" 
14 кредитни точки 
 
 "Специфични сестрински грижи за пациенти със заболявания на отделителната система,  
съгласно Медицински стандарт"  
- курс с продължителност 2 работни дни 
- начало - 14 март 2019 г.  
- капацитет - 20 курсисти 
- база за обучение: Клиника по урология на УМБАЛ "Александровска" 
15 кредитни точки 
  
"Бронхиална астма в детската възраст - специализирани здравни грижи и техники  
за инхалаторно лечение"  
- курс с продължителност 3 работни дни  
- начало - 27 март 2019 г.  
- капацитет - 20 курсисти 
- база за обучение: Клиника по педиатрия на УМБАЛ "Александровска" 
 20 кредитни точки 
 
"Сестрински алгоритъм при пациенти, подложени на екстракорпорална литотрипсия"  
- курс с продължителност 2 работни дни  
- начало - 28 март 2019 г.  
- капацитет - 10 курсисти 
- база за обучение: Клиника поурология на УМБАЛ "Александровска" 
 15 кредитни точки 
 
"Съвременни аспекти в обучението и лечението на болните със захарен диабет"   
- тематичен курс за медицински сестри с продължителност 2 работни дни 
- начало - 18 март 2019 г.  
- капацитет - 10 курсисти 
- база за обучение: Втора клиника по ендокринология и болести на обмяната УСБАЛ по 
ендокринология "Акад. Иван Пенчев" 
 14 кредитни точки 
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"Множествена склероза"   
- тематичен курс за медицински сестри с продължителност 3 работни дни 
- начало - 13 март 2019 г.  
- капацитет - 10 курсисти 
- база за обучение:  МБАЛНП "Св. Наум" 
 20 кредитни точки 
 
"Диагностика, терапия и здравни грижи при детски неврологични заболявания"   
- курс с продължителност 3 работни дни 
- начало - 20 март 2019 г.  
- капацитет - 10 курсисти 
- база за обучение:  МБАЛНП "Св. Наум" 
 20 кредитни точки 
 
"Усъвършенстване на поливалентни операционни сестри" (Обща хирургия, Урология, Ортопедия, 
Неврохирургия)  
- курс с продължителност 20 работни дни 
- начало - 11 март 2019 г.  
- капацитет - 10 курсисти 
- база за обучение: УМБАЛ "Св. Анна" 
 120 кредитни точки 
 
"Обучение на поливалентни анестезиологични сестри" (Обща хирургия, Урология, Ортопедия, 
Неврохирургия)  
- курс с продължителност 20 работни дни 
- начало - 11 март 2019 г.  
- капацитет - 10 курсисти 
- база за обучение: УМБАЛ "Св. Анна" 
 120 кредитни точки 
 
"Обучение на медицински сестри за работа в хирургическо отделение"   
- курс с продължителност 10 работни дни 
- начало - 18 март 2019 г.  
- капацитет - 10 курсисти 
- база за обучение: УМБАЛ "Св. Анна" 
 60 кредитни точки 
 
"Здравни грижи в интензивно отделение"   
- курс с продължителност 5 работни дни 
- начало - 18 март 2019 г.  
- капацитет - 5 курсисти 
- база за обучение: КАИЛ, Първо отделение на УМБАЛ "Св. Анна" 
 30 кредитни точки 
 
"Обучение на поливалентни анестезиологични сестри" (Обща хирургия, Ортопедия, УНГ,  
Неврохирургия)  
- курс с продължителност 20 работни дни 
- начало - 11 март 2019 г.  
- капацитет - 15 курсисти 
- база за обучение: КАИЛ, УМБАЛ "Царица Йоанна- ИСУЛ"  
 120 кредитни точки 
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"Работа с аргон-плазма коагулатор"  
- курс с продължителност 5 работни дни 
- начало - 11 март 2019 г.  
- капацитет - 5 курсисти 
- база за обучение: Операционен блок на УМБАЛ "Царица Йоанна- ИСУЛ"  
 30 кредитни точки 
 
"Обучение на операционни сестри по миниинвазивна хирургия"  
- курс с продължителност 5 работни дни 
- начало - 18 март 2019 г.  
- капацитет - 5 курсисти 
- база за обучение: Операционен блок на УМБАЛ "Царица Йоанна- ИСУЛ"  
 30 кредитни точки 
 
"Клинично-лабораторна диагностика на сърдечно-съдови заболявания"  
- курс с продължителност 5 работни дни 
- начало - 14 март 2019 г.  
- капацитет - 5 курсисти 
- база за обучение:  Клинична лаборатория на УМБАЛ "Царица Йоанна- ИСУЛ"  
 10 кредитни точки 
 
"Спешна и интензивна  кардиология"   
- курс с продължителност 3 работни дни  
- начало - 20 март 2019 г.  
- капацитет - 5 курсисти 
- база за обучение: УМБАЛ "Св. Екатерина" 
 21 кредитни точки 
 

 
 

 
 

 

                           КУРСОВЕ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ АПРИЛ 2019 Г. 
 

              

 
 
 

 
 

 
"Анестезиология и интензивно лечение"   
- тематичен курс за медицински специалисти с продължителност 20 работни дни  
- начало - 1 април 2019 г.   
- капацитет - 5-10 курсисти 
- база за обучение: ВМА - София 
 Обучението е кредитирано по ЕКС на БАПЗГ 
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"Високоспециализирани дейности в неврологията  - роля на специалиста по здравни грижи"   
- курс с продължителност  3 работни дни  
- начало - 1 април 2019 г.   
- капацитет - 1-10 курсисти 
- база за обучение:  Клиника по функционална диагностика на нервната система на ВМА - София 
 Обучението е кредитирано по ЕКС на БАПЗГ 
 
"Сестрински грижи при пациенти със заболявания на хепато-билиарната система и панкреаса"   
- тематичен курс с продължителност 5 работни дни  
- начало - 15 април 2019 г.   
- капацитет - 5-7 курсисти 
- база за обучение:  Клиника по чернодробно-панкреатична хирургия и трансплантология на ВМА - 
София 
 Обучението е кредитирано по ЕКС на БАПЗГ 
 
"Основи на електрокардиографията"   
- тематичен курс с продължителност 5 работни дни  
- начало - 15 април 2019 г.   
- капацитет - 3-5 курсисти 
- база за обучение:  Клиника по спешна терапия на ВМА - София 
 Обучението е кредитирано по ЕКС на БАПЗГ 
 
"Специфични грижи при пациенти с остър коронарен синдром"   
- курс за медицински сестри с продължителност 3 работни дни  
- начало - 1 април 2019 г.   
- капацитет - 3-5 курсисти 
- база за обучение:  Отделение по спешна кардиология на НКБ 
 Обучението е кредитирано по ЕКС на БАПЗГ 
 
"Компютър-томографско изследване на пациенти със сърдечно-съдова патология"   
- курс за рентгенови лаборанти с продължителност 3 работни дни  
- начало - 1 април 2019 г.   
- капацитет - 3-5 курсисти 
- база за обучение:  Отделение по образна диагностика на НКБ 
 Обучението е кредитирано по ЕКС на БАПЗГ 
 
"Обучение на операционни медицински сестри в коремната хирургия"   
- курс с продължителност 5 работни дни  
- начало - април 2019 г.   
- капацитет - 10 курсисти 
- база за обучение:  УМБАЛ "Д-р Георги Странски" - Плевен 
 45 кредитни точки - изпитен тест 
 
"Съвременни изисквания при работа в стерилизационна - организация, принципи, методи,  
контрол при дезинфекция и стерилизация в лечебното заведение"   
- курс с продължителност 5 работни дни  
- начало - април 2019 г.   
- капацитет - 10 курсисти 
- база за обучение:  УМБАЛ "Д-р Георги Странски" - Плевен 
 47 кредитни точки - изпитен тест  
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"Кистична фиброза (муковисцидоца при деца)"   
- курс с продължителност 3 работни дни  
- начало - 3 април 2019 г. от 09:00 ч.  
- капацитет - 20 курсисти 
- база за обучение: Клиника по педиатрия на УМБАЛ "Александровска" 
 20 кредитни точки 
 
"Сестрински грижи в ендокринологията - особености на диабетно болните пациенти и  
на пациентите със заболявания на щитовидната жлеза, хипофизата и надбъбреците"   
- курс с продължителност 2 работни дни  
- начало - 8 април 2019 г. от 08:30 ч.  
- капацитет - 15 курсисти 
- база за обучение: Клиника по ендокринология на УМБАЛ "Александровска" 
 18 кредитни точки 
 
"Кожни проби при деца и възрастни"   
- курс с продължителност 5 работни дни  
- начало - 15 април 2019 г. от 08:30 ч.  
- капацитет - 15 курсисти 
- база за обучение: Клиника по клинична алергология на УМБАЛ "Александровска" 
 30 кредитни точки 
 
"Невроимунни заболявания - множествена склероза, миастения, поликардикулопатия  
тип Гилен- Баре"   
- курс с продължителност 2 работни дни  
- начало - 11 април 2019 г. от 12:00 ч.  
- капацитет - 15 курсисти 
- база за обучение: Клиника по нервни болести на УМБАЛ "Александровска" 
 14 кредитни точки 
 
"Специфични сестрински грижи за пациенти при подготовка и след проведени бъбречни  
трансплантации, съгласно Медицински стандарт"   
- курс с продължителност 2 работни дни  
- начало - 18 април 2019 г. от 09:30 ч.  
- капацитет - 10 курсисти 
- база за обучение: Клиника по урология на УМБАЛ "Александровска" 
 15 кредитни точки 
 
"Специфични сестрински грижи при осъществяване на плазмообмен"   
- курс с продължителност 3 работни дни  
- начало - 23 април 2019 г. от 09:00 ч.  
- капацитет - 10 курсисти 
- база за обучение: Клиника по нефрология и трансплантация на УМБАЛ "Александровска" 
 18 кредитни точки 
 
"Специфични сестрински грижи при осъществяване на плазмообмен"   
- курс с продължителност 3 работни дни  
- начало - 22 април 2019 г. от 08:00 ч.  
- капацитет - 10 курсисти 
- база за обучение: Клиника по съдебна медицина и деонтология на УМБАЛ "Александровска" 
 18 кредитни точки 
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"Съвременни лабораторни методи и подходи в имунологията"   
- курс с продължителност 5 работни дни  
- начало - 15 април 2019 г. от 08:00 ч.  
- капацитет - 10 курсисти 
- база за обучение: Клиника по клинична имунология с банка за стволови клетки, УМБАЛ 
"Александровска" 
 36 кредитни точки 
 
"Синдромът на прегаряне (Бърнаут) в медицинската професия - предизвикателство или 
поражение. Рискове, превенция, стратегия за справяне"   
- курс с продължителност 3 работни дни  
- начало - 17 април 2019 г. от 08:30 ч.  
- капацитет - 15 курсисти 
- база за обучение: Клиника по психиатрия наУМБАЛ "Александровска" 
 20 кредитни точки 
 
"Вътреболнични инфекции. Дезинфекция и стерилизация в болничната практика" 
 - тематичен курс с продължителност 3 работни дни за медицински сестри, акушерки, инспектори по 
обществено здраве, болнични сестри по контрол на инфекциите , бакалаври по здравни грижи и др.  
- начало - 15 април 2019 г.   
- капацитет -  20 курсисти  
- база за обучение -  Катедра по епидемиология към МУ - София 
20 кредитни точки   
 
"Остеопороза - правила за добра клинична практика"   
- тематичен курс за всички профили медицински специалисти с продължителност 2 работни дни  
- начало - 22 април 2019 г.  
- капацитет - 20 курсисти 
- база за обучение: Трета клиника по ендокринология и болести на обмяната УСБАЛ "Акад. Иван 
Пенчев" 
 14 кредитни точки 
 
"Ендокринни хипертонии"   
- тематичен курс за всички профили медицински специалисти с продължителност 2 работни дни  
- начало - 22 април 2019 г.  
- капацитет - 10 курсисти 
- база за обучение: Първа клиника по ендокринология и болести на обмяната УСБАЛ "Акад. Иван 
Пенчев" 
 14 кредитни точки 
 
"Актуални акспекти в диагностиката и хирургичното лечение на заболяванията на щитовидната 
жлеза"   
- курс за медицински сестри с продължителност 3 работни дни  
- начало - 17 април 2019 г.  
- капацитет - 15 курсисти 
- база за обучение: Клиника по хирургия на УСБАЛ "Акад. Иван Пенчев" 
 20 кредитни точки 
 
"Главоболие"   
- тематичен курс за всички с продължителност 3 работни дни  
- начало - 10 април 2019 г.  
- капацитет - 10 курсисти 
- база за обучение: МБАЛНП"Св. Наум" 
 20 кредитни точки 
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"Паркинсонова болест. Инфузионно (помпено) лечение"   
-  курс с продължителност един работен ден  
- начало - 15 април 2019 г.  
- капацитет - 10 курсисти 
- база за обучение: МБАЛНП"Св. Наум" 
 6 кредитни точки 
 
"Болнична хигиена"  
- курс с продължителност  5 работни дни 
- начало - 15 април 2019 г.  
- капацитет - 5 курсисти 
- база за обучение: УМБАЛ "Св. Анна" 
 30 кредитни точки 
 
"Педагогическа и психологическа диагностика - иновации и приложение"   
- курс с продължителност 5 работни дни 
- начало - 15 април 2019 г. от 13:00 ч. 
- капацитет - 10-25 курсисти 
- база за обучение: ФОЗ на МУ-София, Катедра "Медицинска педагогика" 
 40 кредитни точки  
 
"Медико-социални, психологически и педагогически аспекти на взамоотношението  
"пациент - медицински екип"   
- курс с продължителност 5 работни дни 
- начало - 8 април 2019 г. от 13:00 ч. 
- капацитет - 10-25 курсисти 
- база за обучение: ФОЗ на МУ-София, Катедра "Медицинска педагогика" 
 40 кредитни точки  
 
"Теория на емпиричните социологически изследвания"   
- курс с продължителност 5 работни дни 
- начало - 15 април 2019 г. от 09:00 ч. 
- капацитет - 20 курсисти 
- база за обучение: ФОЗ на МУ-София, Катедра "Социална медицина" 
 30 кредитни точки  
 
"Оценка на качеството на здравните грижи"   
- курс с продължителност 5 работни дни 
- начало - 15 април 2019 г.  
- капацитет - 20 курсисти 
- база за обучение: ФОЗ на МУ-София, Катедра "Здравни грижи" 
 32 кредитни точки  
 
"Оценка на здравните технологии - определение, компоненти на ОЗТ, приложение,  
правни и етични аспекти, здравна политика"   
- курс с продължителност 5 работни дни 
- начало - 15 април 2019 г. от 13:00  
- капацитет - 20 курсисти 
- база за обучение: ФОЗ на МУ-София, Катедра "Оценка на здравните технологии" 
 40 кредитни точки  
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"Диагностична ендоскопия"  
- курс за медицински сестри с продължителност 3 работни дни 
- начало - 15 април 2019 г.  
- капацитет - 10 курсисти 
- база за обучение: УМБАЛ "Царица Йоанна- ИСУЛ"  
 18 кредитни точки 
 
"Ролята на медицинската сестра в онкологично отделение. Качествени сестрински грижи  
за пациенти с онкологични заболявания"  
- курс с продължителност 2 работни дни 
- начало - 18 април 2019 г.  
- капацитет - 10 курсисти 
- база за обучение: Отделение по медицинска онкология на УМБАЛ "Царица Йоанна- ИСУЛ"  
 16 кредитни точки 
 
"Трансфузионна медицина - именохематологична диагностика, индикации за кръвопреливане  
в условия на спешност, нормативни документи, подготовка на пациент за кръвопреливане"  
- курс с продължителност 2 работни дни 
- начало - 4 април 2019 г.  
- капацитет - 3 курсисти 
- база за обучение: Лаборатория по трансфузионна хематология на УМБАЛ "Царица Йоанна- ИСУЛ"  
16 кредитни точки 
 
"Новости в лечението на възпалителните ставни заболявания. Мониториране на ефекта 
 на лечението и необходимост от корекцията му"  
- курс с продължителност 1 работен ден 
- начало - 9 април 2019 г.   
- база за обучение -  Клиника по ревматология на УМБАЛ "Св. Георги" - Пловдив 
10 кредитни точки - изпит с тест 
 
"Кристални артропатии - видове. Клинична картина, лечение и неговото мониториране"  
- курс с продължителност 1 работен ден 
- начало - 10 април 2019 г.   
- база за обучение -  Клиника по ревматология на УМБАЛ "Св. Георги" - Пловдив 
10 кредитни точки - изпит с тест 
 
"Електрокардиография"  
- тематичен курс за специалисти по здравни грижи с продължителност 3 работни дни 
- капацитет - 10 курсисти 
- начало - 17 април 2019 г.   
- база за обучение -  Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда 
Обучението е кредитирано по ЕКС на БАПЗГ 
 
"Анемии"  
-  курс с продължителност 1 работен ден 
- капацитет - 10 курсисти 
- начало - 24 април 2019 г.   
- база за обучение -  Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда 
Обучението е кредитирано по ЕКС на БАПЗГ 
 
"Кръвопускане"  
-  курс с продължителност 1 работен ден 
- капацитет - 10 курсисти 
- начало - 25 април 2019 г.   
- база за обучение -  Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда 
Обучението е кредитирано по ЕКС на БАПЗГ 



61  

ЗДРАВНИ ГРИЖИ, брой 2/2019 

 

   

   ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 Медицински университет - София предлага разнообразни курсове за медицински сестри 
общ профил, за операционни сестри и др. 

 
 Русенски университет "Ангел Кънчев" предлага 24 курса за продължаващо обучение за меди-

цински сестри, акушерки и професионалисти по здравни грижи. 
 
 Медицински колеж към Тракийски университет - Стара Загора предлага 3 курса за рехаби-

литатори, 14 курса за професионалисти по здравни грижи и 4 курса за медицински лаборанти 
с продължителност  1, 2,3  и 5 работни дни. Началото на курсовете е с предварителна заявка от 
курсистите. Курсовете са кредитиране по ЕКС на БАПЗГ. 

 
 Медицински колеж към Медицински университет - Пловдив предлага 13 курса за рентге-

нови лаборанти и др. 
 
 УМБАЛСМ "Пирогов" предлага 10 курса за продължаващо обучение, предназначени за рент-

генови лаборанти, операционни  и анестезиологични сестри, медицински лаборанти  и др. 
Университетската болница предлага и курсове за индивидуално обучение с начална дата по 
избор на курсиста. 

 
 УМБАЛ "Света Екатерина" предлага курсове за продължаващо обучение за медицински сест-

ри общ профил, операционни сестри, медицински лаборанти и др.  
 
 УАГБ "Майчин дом" - София предлага 15 курса за акушерки с възможност курсът да започне с 

избрана дата от курсиста (с участието на двама, трима, петима или 10 курсисти според 
съответния курс).   

 
 УМБАЛ по белодробни болести "Св. София" предлага 3 курса за индивидуално обучение на 

медицински сестри и един курс за индивидуално обучение на медицински сестри и рехабили-
татори с продължителност 3, 5 и 10 работни дни. Необходимо е да се съберат по петима 
курсисти и да посочат желана от тях дата за началото на съответния курс. 

 
 УСБАЛАГ "Майчин дом София" предлага курсове за индивидуално обучение за акушерки и 

медицински сестри с продължителност 2, 3, 5 и 20  работни дни -  възможност курсът да започ-
не с избрана дата от курсиста.  

 
 УСБАЛ по детски болести предлага 6 курса за продължаващо обучение.  
 
 МБАЛНП "Св. Наум" предлага три курса за медицински сестри с продължителност по 5 

работни дни с начало по желание на курсиста 
 
 

  
 
 

Учебните структури за професионалисти по здравни грижи  
и университетските лечебни заведения предлагат  

близо 400 курса за групово и индивидуално обучение.  
С темите и условията за записване можете да се запознаете  

в сайта на БАПЗГ, раздел "Продължаващо обучение" .    
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   ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ 

 

 

   
 

 1. Разпознаване на симптомите на насилие – I част                                            10 кредитни точки 
 
2. Разпознаване на симптомите на насилие – II част                                           12 кредитни точки 
 
3. Наставничество в сестринството                                                                        13 кредитни точки 
 
4. Дигитални технологии в образната диагностика                                                8 кредитни точки 
 
5. Промоция на здраве. Здравно образование.                                                    24 кредитни точки 
 
6. Конфликти в здравеопазването                                                                          14 кредитни точки 
 
7. Управление на човешките ресурси в здравните грижи                                  17 кредитни точки 
 
8. Оценка на качеството на здравните услуги - подходи, методи и техники   14 кредитни точки 
 
9. Организиране и управление на процеса на възпитание в ранна                  16 кредитни точки 
 

             детска възраст 
 
10. Сестрински грижи при трасмисивни (вектор-преносими) инфекции         15 кредитни точки 
 
11. Профилактика на рака на маточната шийка – роля на акушерката             16 кредитни точки 
 
12. Палиативни грижи                                                                                                 21 кредитни точки 

 
 
   КУРСОВЕ ЗА ДИСТАНЦИОННО ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ НА БАПЗГ 
                                 
                                        
                                
 
 
 
 
 
 
 
                    

                                                                               

www.learning.nursing-bg.com 
 
 

 
 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 
 

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

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

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

администратори на тел: 02/915 69 15, 0886 196 991, 0888 011 868. 
Е-mail: cpo.bapzg@gmail.com 
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                        ВЪВ ВАРНА СЕ ПРОВЕДЕ ОБУЧЕНИЕ ЗА ДОМАШНИ ПОМОЩНИЦИ 
 

 

    Продължава доброто сътрудничество между Центъра за професионално обучение на БАПЗГ и 
„Промедика 24 Кеър БГ“. Въвеждащото обучение за домашни помощници стартира през 2017 г. 
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 болничния престой. През последните 
години, поради мобилността на младите хора,  се наблюдава и невъзможността семейството да се  
грижи за възрастните родители.  
 
Първото за 2019 г. обучение за домашни помощници беше проведено през месец януари във 
Варна. В хода на обучението беше представена грижата за възрастните хора в дома като многоас-
пектна, комплексна и високо хуманна дейност, а здравето, болестта и остаряването като дина-
мични процеси. С курсистите се проведоха и практически занятия как да помагат на възрастни 
хора с ограничения в движението, те усвоиха и практически подходи за добро общуване и спо-
деляне на свободното време с възрастните хора. Обучението ще помогне на курсистите да се 
адаптират към професионална дейност в нова сфера и към условия на среда, различна от бъл-
гарската. 

 
Красимира Димитрова, член на УС на БАЗПГ и преподавател към ЦПО на БАПЗГ, с курсисти 
по време на първото за тази година обучение за домашни помощници във Варна.  
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      ОТКРИТ УРОК 

 

 

 
 
 

МАЛЧУГАНИТЕ В ДЕТСКА ГРАДИНА "АРАБЕЛА" ВЪВ ВИДИН 
СЕ ЗАПОЗНАХА СЪС ЗДРАВНИТЕ  ПОЛЗИ ОТ ПЧЕЛНИЯ МЕД  

 
Най-малките възпитаници от първа група "Плодчета" в Детска градина "Арабела" във Видин се 
запознаха с любопитни подробности за насекомите. Идеята бе продиктувана от Деня на пчеларя, 
който бе отбелязан на 10 февруари, съобщи за електронния бюлетин на БАПЗГ медицинската 
сестра в детското заведение Анриета Петкова. Тя сподели, че много майки използват близалки с 
джинджифил и мед като превенция на остри дихателни инфекции. С ползите от консумацията 
на пчелен мед вече са наясно и техните деца. по време на открития урок те изгледаха тематична 
мултимедия, докоснаха се до пчелна пита и опитаха от сладкото изкушение. Пчеличките Ники и 
Вики от семейството на Мая - добрата пчеличка, която иска да опознае света и да помага на 
всички, бяха главните герои по време на обучението-игра. 
Най-малките вече разпознават насекомото и знаят каква е ползата от меда.  Малчуганите изпъл-
ниха  песни и стихчета, и най-важното - научиха, че с пчелите шега не бива."Който ги закача, го 
жилят", обяснява 2-годишният Лъчезар.  
"Запознаваме децата  с различни празници. На разбираем за тях език и под формата на игри им  обясня-
ваме общозначими за възрастта им неща от заобикалящия ни свят", обясни учителката Моника Анге-
лова. "Използваме интерактивни методи и средства, за да бъде интересно за тях", добави педагогът, 
който две години работи в детското заведение. 
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Благодарност към екипа на Клиниката по  
нервни болести на УМБАЛ "Св. Анна" - София 

 
"Сърдечни благодарности на целия екип, който работи неу-
морно за нашето възстановяване. Благодарим Ви мили хора, 
че върнахте усмивките на лицата ни и на нашите близки! 
От сърце Ви желаем здраве и прекрасни мигове с любимите 
ви хора! 
До нови срещи, но не в болницата." 
 

Красимира Иванова и Марийка Игнатова 

 
 

Благодарност към екипа на Клиниката по  
физикална медицина и рехабилитация  

на УМБАЛ "Александровска" 
 
"Моята благодарност към Вас е за професионализма Ви, за вниманието, грижливостта и себеотдаването 

Ви към Вашите професионални задължения. Благодаря за вежливостта, за доброто настроение, за вярата, 
която ни вдъхвате, че ще победим болките, които са ни довели до Вас !" 

 
Ерма Иванова 
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“Постъпих в Очна болница – Варна за лечение при д-р Барбукова – и тя, и другите специалисти от еки-
па й са специалисти за пример, любезни и учтиви. 
 
Д-р Барбукова, благодаря Ви от сърце! 
 
Искам да изкажа благодарност и към медицинска сестра Антония Георгиева от очното отделение – доб-
ра, усмихната, внимателна; благодаря на родителите й, че са възпитали такава дъщеря!” 
 

Стоянка Демирова Миткова 
с. Гроздьово 

    
 

                    Д-р Антония Барбукова  
 

    
 

Медицинска сестра Антония Георгиева   
и д-р Валери Шехеров 

 
 

 

"За първи път ми се наложи да потърся спешна помощ 
от специалист в Специализираната болница по очни 
болести във Варна. Изказвам дълбока благодарност към 
д-р Валери Шехеров! Пред вид броя "бягащите" от бъл-
гарската действителност млади специалисти, които 
намират признание и адекватно заплащане в чужбина, 
изказвам признателност към избора на лекаря, който е 
решил да остане и лекува тук и сега!" 
 

Агнес Керанова 
 

    

Благодарност към екипа Специализирана болни-
ца по очни болести  - Варна 
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Централната медицинска библиотека (ЦМБ) е с 
90-годишна история. Основана е през 1918 г., а 
от 1968 г. е и депозитна библиотека по медици-
на.  
 
ЦМБ разполага с книжен фонд от над 300 000 
тома, както и с дигитален архив на стари меди-
цински издания. Библиотеката разполага с 
книги, периоодитчи и продължаващи издания, 
дисертации, атласи, справочници, електронни 
документи, фотоархив. Читателите имат въз-
можност за самостоятелно ползване на всички 
информационни източници целодневно и без-
платно.   
 
Читателите - специалисти и студенти, които не 
са от МУ - София, могат да ползват услугите на 
ЦМБ само в читалните зали и в Компютърната 
зала за работа с базите данни и мултимедиите 
на свободен достъп. 
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ЦЕНТРАЛНАТА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА КЪМ МУ - СОФИЯ  
РАЗПОЛАГА С БОГАТ КНИЖЕН ФОНД,  

ДИГИТАЛЕН АРХИВ И ЕЛЕКТРОНЕН РЕПОЗИТОРИУМ 
 

 
 
Осигурен е съвременен софтуер за цялостна автоматизация на библиотечната дейност. ЦМБ разпо-
лага с множество мултимедийни продукти, видеофилми и електронни списания,  голямата част от 
които могат да се ползват при търсене в пълнотекстовите ни бази данни.  
Сътрудниците оказват методична помощ  при самостоятелна работа с каталозите, базите данни, 
мултимедийните продукти, електронни списания и интернет. Читателите имат възможност по 
електронен път да задават въпроси за определени книги и издания, които търсят. Сайтът на ЦМБ 
има и мобилна версия. 
 
В библиотеката работят квалифицирани библиотечни и информационни специалисти, както и 
лекари с научно-информационна квалификация. Работното време е всеки делничен ден от 08:00 до 
19:00 часа. 
 
От създаването си ЦМБ обезпечава с библиотечно-информационно обслужване учебния, препода-
вателския и научноизследователския процес в Медицинския университет – София. Библиотеката 
поддържа международни книгообменни връзки и сътрудничество с академични библиотеки и ин-
формационни центрове в страната и чужбина. Асоцииран член е на Фондация “Национална акаде-
мична библиотечно-информационна система” (Фондация НАБИС). 
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                                            ЧИТАЛНИТЕ НА БИБЛИОТЕКАТА 
 

 Научна читалня с 40 места, за специалисти и 6 места за членове на Българската академия 
по медицина.  

 

 Студентската читалня с 50 места за студенти от Медицински университет - София.  
 

 Компютърна зала с 20 места.  
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Като академична библиотека ЦМБ се стреми да предоставя актуална, организирана и достъпна 
информация на преподавателите и студентите, да модернизира предлаганите услуги, внедря-
вайки нови информационни технологии и стандарти, както и да бъде желано място за срещи на 
студенти и специалисти за дискусии по общи теми и проблеми.  
 
Каталозите на книгите са Азбучен каталог, Систематичен каталог, Дисертации , Атласи, Конгре-
си и конференции. Търсенето на книги, публикувани сред 1990 г. е автоматизирано.   
ЦМБ разполага с каталози и за периодичните издания .  Автоматизирано е търсенето на  списа-
ния, публикувани след 1972 г. , както и статии от български медицински списания от 1994 г. до 
сега. С фишове се търсят списания, издавани до 1994 г. по азбучен или систематичен каталог, 
както и статии от български медицински списания, издавани до 1994 г. 
 
ЦМБ дава информация и за новополучени книги и новополучени дисертации. Предоставя и 
електронни връзки към автоматизирани каталози на други библиотеки  (Национална библиоте-
ка "Св. Св. Кирил и Методий", Библиотека на Българската академия на науките, Централна на-
учно-техническа библиотека на Националния център на информация и документация,  библио-
теките  на СУ "Св. Климент Охридски", Нов български университет - София, Университета по 
национално и световно стопанство, Икономическия университет - Варна,  Аграрния универси-
тет - Пловдив ) 

 
                ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ 
 

 Комплектува, каталогизира, обработва аналитично, индексира и предос-
тавя литература по медицина, дентална медицина и фармация с цел 
осигуряване на учебния процес и научноизследователската дейност на 
МУ - София 

 Осъществява сътрудничество и обмен с научни институции и организа-
ции в страната и чужбина 

 Извършва тематични, библиографски и фактографски справки 
 Издирва и доставя първични документи от електронни бази данни 
 Участва в междубиблиотечното заемане и електронна доставка на доку-

менти 
 Провежда обучение на потребители за работа с електронни продукти   и 

информационни ресурси 
 Осъществява издателска и редакционна дейност 
 Изгражда институционален репозиториум на публикувани научни тру-

дове 
 Създава дигитален архив на стари медицински издания 
 Изработва филми, снимки, диапозитиви и постери за онагледяване  
      на учебната и научна работа на МУ - София 
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ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ 
 
Централната медицинска библиотека към Медицински университет - София подготвя и  издава 
списанията "Сестринско дело",  "Медицински мениджмънт и здравна политика", "Български ме-
дицински журнал", "Обща медицина", "Медицински преглед", "Акупунктура", "Детски и инфек-
циозни болести",  "Ендокринни заболявания",  "Неврология и психиатрия",  "Сърдечно-съдови 
заболявания", Acta Medica Bulgarica (на англ. език). 
 
ЦМБ издава и списания на научни медицински сдружение - "Българска кардиология" (Дружество 
на кардиолозите в България),  "Диагностичен и терапевтичен ултразвук" (Българска асоциация по 
ултразвук в медицината), "Медицински журнал УМБАЛ "Св. Анна", - "Нефрология, диализа и 
трансплантация" (Българско дружество по нефрология), "Ревматология" (Научно дружество по 
ревматология),  "Съвременна медицина" (Съюз на българските медицински специалисти). 
 
ЦБМ издава също учебници и книги. Сред последните издадени книги са: 
-  "Кардиология" - второ преработено и допълнено издание под редакцията на проф. д-р Мл. Григоров (2019 
г.) 
-  "Мезенхимни стволови клетки - имуномодулаторна активност и приложение" с автори С. Кюркчиев и 
Д. Кюркчиев (2019 г.) 
- "Клинична ехокардиография" с автори К. Витлиянова, Р. Ташева и М. Негрева (2018 г.) 
- "Дисморфични синдроми на офталмологията"  с автор Анна Попова (2018 г.) 
- "Очни болести" - учебник за студенти от факултетите за обществено здраве с автори Цветомир Ди-
митров, Христина Видинова, Красимир Андреев (2018 г.) 
- "Имунофлуоресцентно определяне на антинуклеарни антитела - Златният стандарт. атлас" под  
редакцията на д-р Екатерина Иванова-Тодорова (2018 г.) 
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ДИГИТАЛИЗАЦИЯ 
 

ЦМБ е дигитализирала най-старите масиви с цел опазването им: 
 Правилници, годишници  
 Статистически данни  
 Български периодични издания и книги  
 До момента са сканирани известни български медицински списанията в пълната 

им периодичност от 1923 г. като: “Медицински преглед”, “Детско здраве”, 
“Фелдшер”, “Зъболекарска мисъл”, “Архив на главната дирекция на Народното 
здраве”. Сканирани са и много книги, както и новоиздадени учебници и ръководст-
ва . 

 

Библиотеката разполага Електронен репозиториум - институционален, многопрофилен 
архив на научни произведения на академичния състав, служителите и студентите на Ме-
дицински университет - София. Репозиториумът се обновява непрекъснато и съдържа 
статии, книги, лекции, презентации, дисертации, работни документи, технически отчети 
и др.  
 

Притежател на авторското право на всеки материал остава авторът на научния труд, като 
той предоставя на репозиториума правото да съхранява и разпространява с некомерсиал-
на цел произведението му в електронна среда. 
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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)  

 
 
 

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

 

Автор: проф. Иванка Стамболова, д.м. 
Издател: Централна медицинска библиотека, МУ - София 

 

                  Преломни години в сестринското образование 

 

Демократичните промени в България дават изключителен шанс за развитие на сестринско-
то образование. Заедно със специалистите от останалите направления на здравните грижи – 
акушерки, фелдшери, зъботехници, рехабилитатори, рентгенови и клинични лаборанти, са-
нитарни инспектори и стоматологични сестри, медицинските сестри инициират обществена 
дискусия и предявяват претенции за промени в учебните планове и програми за тези специ-
алности. По повод на тези желания се обединяват усилията на съсловните организации на те-
зи специалисти (които съществуват тогава) и те възлагат на тогавашния Председател на съюза 
на медицинските сестри Магдалена Александрова да поеме функцията на Ръководител на 
проект „Обучение на парамедицинските специалисти в България” по Програма ФАР, който 
започва през 1992 г. По това време м. с. Александрова работи в НИСМ ”Пирогов” – болницата 
на чиято територия е построена първата болница на БЧК и в която работят първите българс-
ки милосърдни сестри. Оказва се, че на това място „въгленчето” на сестринството е оцеляло 
през годините и на тази млада жена се пада тежката мисия да разпали огъня и съзнанието на 
съсловието в зората на демокрацията ни.  

 
През 1992 г. М. Александрова пише в свой доклад: ”Вече има достатъчно впечатления и данни 

в подкрепа на тезата, че медицинската сестра е не само технически помощник на лекаря, а негов пар-
тньор, професионалист, от чиято квалификация, морал и дейност в решаваща степен се определя 
качеството и ефективността на цялостната здравеопазна дейност. Ако лекарят е идеологът на диаг-
ностичния и лечебен процес, то медицинската сестра извършва и управлява този процес. Синхронът 
в екипа „лекар–медицинска сестра” е решаващ за общата ефективност на медицинската дейност. 
Значимостта на медицинската сестра като здравен професионалист се изразява не само в ежедневни-
те и изпълнителски дейности, а и в цялостния организационно-управленски процес в различните 
здравни звена.” 
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    Възможностите, които се предоставят на страната ни по Проекта на Програма ФАР, за-
лягат в оперативната стратегия и са основно в 3 насоки: 
 Организиране на обучение на ръководни парамедицински кадри и законовото им регламен-

тиране; 
 Реформа на базовото парамедицинско обучение в съответствие със стандартите от страните в 

ЕС и потребностите в България; 
 Развитие на непрекъснатото обучение, кариерно развитие и специализации на парамеди-

цинските кадри. 

 Ситуацията в страната преди старта на Проекта по програма ФАР в края на 1992 г. е следна-
та:  

 88 387 парамедицински специалисти, от тях 53 810 – медицински сестри; 
 Обучение 2.5 г. и полувисше образование на кадрите; 
 5000 ръководни парамедицински кадри – главни и старши сестри, акушерки, лаборан-

ти, рехабилитатори, на поликлиники, болници, диспансери, санаториуми и техните 
звена, които нямат специално образование за управленската си дейност и статут на ръ-
ководители; 

 400 парамедицински преподаватели с разнородно образование, които имат твърде слабо 
участие при вземане на ключови педагогически решения. 

 За реализиране на реформите успоредно с първия проект започва и втори европейски про-
ект по Програма „ТЕМПУС”. 

 Като начало се организира и провежда към Катедра „Социална медицина” във ВМИ – Со-
фия, курс за ръководни парамедицински кадри с хорариум от 370 учебни часа. Това обучение ста-
ва предвестник на създаденото няколко години по-късно университетско обучение на ръководни-
те здравни кадри.  

 Отбелязваме мястото на събитията, защото ВМИ и Катедрата по социална медицина са тери-
торията, на която се пресичат пътищата и идеите на хората, които впоследствие имат решаващо зна-
чение за развитието на сестринското обучение и наука. През този период от тази катедра е опреде-
лен за председател на Програмния съвет на ВМИ – София, доц. Цекомир Воденичаров. Ентусиаз-
мът, лидерството, креативността и дипломатичността на Цекомир Воденичаров и Магдалена Алек-
сандрова са онази взривоопасна смес, която попадайки в подходящото време (началото на демокра-
тичните промени) и в подходящите условия (възможности за промени, подкрепа и финансиране от 
развитите европейски страни), прави възможно издигането на ново, по-високо ниво на обучението и 
развитието на лекарите и сестрите – ръководни кадри, и на специалистите по здравни грижи у нас. 
За пореден път времето и събитията потвърждават, че целите могат да се постигнат с много разум, 
работа, съвместни усилия и дипломатичност в един здрав и добре мотивиран екип. Макар че моти-
вите на Ц. Воденичаров го водят към научно израстване, актуалност  и адекватност на промените за 
Катедра по социална медицина (за да прерасне тя в модерна структура по обществено здраве), а  

 

———————————————— 
Забележка. Наименованието „парамедицински” се използва в случая като превод за всички медицински специалности, обучавани  
в медицинските колежи в страната, и по-късно е заменено от приетото за България наименование „специалисти по здравни грижи”. 
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тези на М. Александрова търсят силните на деня за подкрепа и начало на ново поколение здравни 
професионалисти, те успяват да съберат идейни поддръжници и приятели на всички нива, от които 
зависи този успех, и да го постигнат! Сред тези хора са и първите преподаватели и основоположни-
ци на бъдещия сестрински факултет.  

 През късната есен на 1994 г. на обучение в Париж и Марсилия – Франция, и в Брюксел – 
Белгия, е изпратена първата група от шест преподаватели, чиято задача е да се подготвят и да 
усвоят знания за обучение на ръководни парамедицински кадри в ОКС ”Бакалавър”, което 
предстои да започне в България.  
 Обучението се осъществява под ръководството на европейски консултанти – г-жа Моник 
Фадие, директор на Институт за висше образование на болнични кадри, и нейния екип – 
Жаклин Серо и Лилиан Мишон от Париж, г-жа Маги Федерик, директор на регионално учили-
ще за кадри, Марсилия, и г-жа Бернадет Стингламбер – председател на административния съвет 
на училище „Св. Пий – Св. Камий”, Брюксел. Екипът на европейските консултанти се води от д-р 
Бернар Дизие – ръководител на мисията. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 За втори път в историята на сестринството в България обучители от европейските страни 
имат решаваща роля за подготовката и разкриването на съвременно сестринско обучение у нас. Ос-
вен по тематиките на обучението, тези невероятни личности предават на българските си колеги – 
преподаватели, силната си увереност в успеха, търпението и толерантността в дългия път към целта, 
адаптивност и важни уроци за екипната работа. През 1996 г. това обучение се провежда и с втора 
група от шестима преподаватели.  

 
 

Заключителна среща на проведеното по Програма ФАР обучение, Франция, Париж, дек. 1994 г.  
(снимка:  архив на автора) 
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 Впоследствие трима от тези преподаватели, преминали обучение, отговарящи на изисквани-

ята на българското законодателство (да имат сестринска диплома, висше образование по някаква 
специалност и възраст до 35 г.) се явяват и спечелват конкурс за асистенти в първия за страната сест-
рински факултет. Това са Иванка Стамболова, Галина Чанева и Силвия Младенова. 

  
 По същото време през 1995-1996 г. продължава работата по проекта за преструктуриране на 

парамедицинското обучение в медицинските колежи в страната. По този проект от страна на евро-
пейските консултанти са включени г-жа Кристин Беноа, Париж, г-жа Мирей Гратадур, Марсилия, и 
г-жа Тишон от Брюксел. Ръководител на мисията е отново д-р Бернар Дизие, а от българска страна 
участват г-жа М. Александрова, доц. Ц. Воденичаров, директори на 14-те медицински колежа и пре-
подаватели. Съществена роля в тези проекти имат останалите участници в проекта от българска 
страна – Медицинският институт в София в лицето на неговия ректор – проф. Джеров, и екипът от 
страна на МЗ – проф. Е. Шейретова – началник направление „Медицинско образование”, д-р Мос-
ков – експерт, К. Чамов – началник направление „Международно здравно сътрудничество”. Участ-
ници в проекта от столицата са преподавателите Минка Георгиева и Илиана Алексиева. 

 

 

 
 

 
                   Работна среща на международния екип специалисти – България, 1995 г.  

(снимка:  архив на автора) 
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 В изпълнение на третата насока от развитието на сестринското обучение и образование в пе-

риода 1997-1998 г. се работи по проект ”Развитие на непрекъснатото обучение на парамедицински 
специалисти в България”. По този проект се разработват програмите за специализации на медицин-
ските сестри по специалностите „Първични здравни грижи – обществено здраве”, „Операционна 
медицинска сестра” и специализация за работещите медицински сестри в областта на анестезиоло-
гията и реанимацията. Проучена е европейската акредитационна система за непрекъснато обуче-
ние и нейното приложение и адаптация в България. 

(Следва продължение) 

 

 
 

От ляво надясно – първият декан на ФСД – доц. К. Юрукова, ас. Ив. Стамболова, ръководи-
телят на проекта – г-жа М. Александрова, г-жа Ж. Серо и ас. Г. Чанева  
                    

(снимка:  архив на автора) 



77  

ЗДРАВНИ ГРИЖИ, брой 2/2019 

 
        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.  
 

 

 
 
 

Във връзка с протестите на лекари и медицински 
сестри с искане за по-високи заплати в общински 
болници в страната, последният от които е от днес, 7 
февруари 2019 г., в общинската болница в Карлово, 
Българската асоциация на професионалистите по 
здравни грижи припомня, че съсловната организа-
ция изпрати на 24.01.2019 г. до отговорните институ-
ции своя Позиция за необходимостта да се актуали-
зират работните заплати на професионалистите по 
здравни грижи в България, като се намерят нужните 
механизми и финансов ресурс. Документът бе изп-
ратен до здравния министър Кирил Ананиев, пред-
седателя на Националното сдружение на общините 
в Република България (НСОРБ) инж. Панов, предсе-
дателя на ФСЗ към КНСБ д-р Иван Кокалов, предсе-
дателя на Медицинска федерация към КТ 
"Подкрепа" и д-р Георги Гелев - член на УС на Наци-
оналната асоциация на работодателите в здравео-
пазването, информира Zdrave.net. 
 
В позицията си БАПЗГ настоя незабавно да бъдат 
актуализирани заплатите на професионалистите по 
здравни грижи, като се аргументира с факта, че в 
много от лечебните заведения заплатите са близки 
до минималната работна заплата, което не отговаря 
на висококвалифицирания, отговорен и рисков 
труд, който полагат медиците. 
 
„С огромно търпение, усърдие и отговорност медицинс-
ките сестри, акушерките, рехабилитаторите, фелдше-
рите, медицинските и рентгеновите лаборанти продъл-
жават да изпълняват професионалните си задължения, 
но вече са обезсърчени, обезверени и уморени от чакане да 
получат заслуженото заплащане. За много лечебни заве-
дения Колективният трудов договор - 2018 остава само 
на хартия. Затова БАПЗГ настоява да се потърсят въз-
можности и механизми за дофинансиране на заплатите 
на професионалистите по здравни грижи”, отбелязаха 
от Асоциацията в документа и припомниха, че бли-
зо 20 години продължава реформата в системата на 
здравеопазването. Заради ниското заплащане много 
специалисти заминаха да работят в чужбина или се 
отказаха от професиите си. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„До този момент сме получили отговор само от НСОРБ 
в лицето на директора на Сдружението г-жа Силвия Ге-
оргиева. В писмото се изтъква че „финансирането на 
лечебните заведения попада в обхвата на държавната 
помощ, тъй като са търговски дружества, получават 
приходи от дейността си и извършват услуги, които не 
се заплащат само през клиничните пътеки“. В отговора 
на Сдружението на общините получихме уверение 
за бъдеща подкрепа: „Отчитайки факта, че специа-
листите по здравни грижи застрашително намаля-
ват, ще подкрепим Вашите усилия като национална 
асоциация във всяко действие, което ще осигури бъ-
дещето на сектора и запазването на кадрите в общи-
ните“, информират от БАПЗГ. 
 
От днешната среща на премиера Бойко Борисов с 
представители на Сдружението на общинските бол-
ници стана ясно, че държавата ще потърси финан-
сов ресурс, за да дотира общинските лечебни заведе-
ния. БАПЗГ смята, че трябва да има устойчиви ре-
шения в дългосрочен план за достойно заплащане и 
стратегия за развитие на здравните грижи. 
„Очакваме отговорите на изброените по-горе институ-
ции за нашата Позиция за незабавна актуализация на 
заплатите на професионалистите по здравни грижи в 
цялата страна. Отворени сме за диалог в търсенето на 
разумни и бързи решения“, посочват още от Асоциаци-
ята. 

 

Публикувано на 07.02.2019 г. 

  МЕДИИТЕ ЗА НАС 

                 
                                     БР ОЙ 2          ГОДИНА 10                2019 г.               БАПЗ Г            
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ЗА НЕЗАБАВНА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ЗАПЛАТИТЕ 
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ЗДРАВНИ ГРИЖИ, брой 2/2019 

 
        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.  
 

 

 
Най-често нападани са екипите на Спешна помощ, на 
следващо място са медицинските специалисти от ка-
бинетите на Спешната помощ. Това стана ясно на 
дискусия, организирана от Българската асоциацията 
на професионалистите по здравни грижи под надс-
лов  „Призвани сме да лекуваме, а не да воюваме”. 
Заради зачестилата агресия срещу хората в бели 
престилки и след многобройните мълчаливи протес-
ти по места от асоциацията настояват за дискусии в 
цялата страна с цел превенция на агресията, призова-
ват колегите си да съобщават за посегателствата сре-
щу тях, дори когато са само вербални, защото те съ-
що са наказуеми по закон.  
 

Цветелина Евтимова е от 20 години медицинска сест-
ра в „Пирогов”, в момента е главна сестра на Спеш-
ната болница. За щастие не е ставала обект на агре-
сия, но разказва как се е справила нейна колежка от 
Токсикологията, нападната от наркозависим през 
2017 г. : „Осигуриха се паник-бутони за всички спешни 
кабинети в спешните отделения. Колежката имаше дос-
та голяма лицева травма, с фрактура на черепа, комоцио. 
Претърпя операция. В момента все още работи при нас. 
Психическият стрес от такива нападения  винаги оста-
ва.”.  
 

По данни на Министерството на здравеопазването за 
периода от 2015 до 2017 година посегателствата над 
спешни медици, които са регистрирани, са над 100.  
Какво показва статистиката на Прокуратурата - през 
2013 година са образувани 7 досъдебни производства, 
осъдени са 6 души, от които двама с ефективни при-
съди. През 2015 година досъдебните производства са 
пет, осъдените са 5 и има една ефективна присъда. За 
2015 и 2016 година има 6 досъдебни производства за 
нападение над медици, осъдени са пет души и няма 
нито една ефективна присъда.  
 

Д-р Нели Нешева от БЛС припомни за последните 
случаи на насилие над медици от Велико Търново и 
Горна Оряхово и призова за бързи производства и 
адекватни наказания. „Докога ще сме част от тази пе-
чална статистика? Докога ще говорим за смекчаващи 
вината обстоятелства? Кои обстоятелства смекчават 
вината? На кого? Трябва да бъдат намерени правилните  

 
решения“, изтъкна д-р Нешева.  

 

А какви биха били начините? Първият от тях е да се 
подава сигнал дори само за вербално насилие, не 
само за физическо, защото анализът сочи, че обидите 
и нападките са много по-чести и също могат да се 
наказват, казва адвокатът по медицинско право Ма-
рия Петрова.  
„Проучвания показват, че близо 98% от медиците са 
ставали по някакъв начин потърпевши на вербално наси-
лие – груби реплики , обиди , доста често приписване на 
престъпление. Много често медиците не знаят как да се 
защитят, защото не могат да разпознаят тази обида 
като форма на насилие. Принудата ,заплахата , обидата, 
клеветата , отправени към медици не се наказват с по-
строг закон, а се наказват така, както човек, който е оби-
дил когото а да е. А  ежедневието на медиците, особено  
на професионалистите по здравни грижи, е пълно точно с 
такъв тип насилие. Те не са научени да го разпознават и 
да търсят своите права“, обясни адвокат Петрова. По 
думите ѝ най-често физическото насилие се среща сред 
спешните медици,у в спешни и неотложни кабинети, до-
като проучванията, които правим показват, че медиците 
масово са жертва на вербална агресия. Анкетното про-
учване е сред 1400 медици и от тези 91% жертва на 
насилие, точно толкова отговарят, че не са подавали 
жалба за вербално насилие. Вече има и успешни та-
кива дела все пак и последното такова е за 30 000 лева 
да се плати на лекар, обиден от пациент. 
 

От друга страна, според пациентските организации, 
са необходими освен информационни кампании 
срещу агресията и обучение на по-младите лекари 
как да се отнасят към пациентите, казва Пенка Геор-
гиева от „Заедно с теб“. Според нея е важно да се да-
де гласност и на благодарните пациенти.  
 

Медиците настояват освен за парични глоби при 
агресия и за полагане на обществено полезен труд, 
да се осигурят паник-бутони навсякъде, да има охра-
на на нощните дежурства, да се провеждат обучения 
на медицинския персонал за реакция при конфлик-
ти. 
 

Излъчено на 12.02.2019 г. 
 

  МЕДИИТЕ ЗА НАС 

                 
                                     БР ОЙ 2          ГОДИНА 10                2019 г.               БАПЗ Г            
 

 

 

 
 
 

БНР, предаването „12+3”: 
БЛИЗО 98% ОТ МЕДИЦИТЕ СА БИЛИ ОБЕКТ  

НА ВЕРБАЛНА АГРЕСИЯ 
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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.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Смятаме, че трябва да се намери законов начин да има 
общественополезен труд за агресията срещу медици. За-
щото хората, когато получат само глоба, някак си не 
осъзнават своята вина". Това каза пред БНР Милка 
Василева, председател на Българската  асоциацията 
на професионалистите по здравни грижи, визирайки 
агресията срещу медици.  
Тя направи коментара преди началото на днешната 
дискусия „Призвани сме да лекуваме, а не да воюва-
ме“ в София, организирана от БАПЗГ. 
 

Според Василева заведените дела по такива случаи са 
малко. „Не са достатъчно и смятаме, че всъщност орга-
ните би трябвало много конкретно да наказват всеки слу-
чай, който е с доказана агресия“, каза Василева в интер-
вю за предаването „Преди всички“ на програма 
„Хоризонт“. 
„Факт е, че случаите на агресия срещу медици не само че 
не намаляват, но се засилват... Ние сме убедени, че  тряб-
ва все повече да се говори в обществото за висококвалифи-
цирания и отговорен труд на медиците. Да разберат хо-
рата, че в крайна сметка уважението един към друг е ос-
новният принцип в човешкия живот…  Именно по тази 
причина ние инициираме дискусии в цялата страна, не 
само в София“.  
 

Според Василева причините се крият в това, че хора-
та не са достатъчно ограмотени какво да очакват от  
екипите на Спешна медицинска помощ: „Затова ис-
каме да разкажем за ролята на Спешната помощ и за  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

задълженията, които тя има. Медиците не са богове, те 
отиват да оказват помощ“. 
 

Милка Василева коментира и възможността за нат-
рупване на база данни за агресивни пациенти с въз-
можност за отказ на домашни посещения. „Това не е 
решение. Ние смятаме, че говорейки, обяснявайки – ще се 
опитаме да влезем и в ромските общности, където по-
често се случват тези проблеми с агресивно отношение 
към спешните екипи. Да обясним на хората какво да 
очакват от медицинския екип и какво да бъде поведение-
то им към медицинския екип“. 

 

Според нея не бива да се забравя, че в екипите на 
Спешна помощ също работят хора и когато има про-
вокативно отношение от едната страна не е невъз-
можно да има подобна обратна реакция, но въпреки 
всичко екипите оказват помощ: „Медиците не удрят 
пациентите, не ги унижават, докато пациентите си 
позволяват да го направят“, каза Василева. 
 

От Асоциацията настояват и за незабавно актуализи-
ране на заплатите на медицински сестри, санитари и 
фелдшери. Те се аргументират с факта, че в много от 
лечебните заведения заплатите са близки до мини-
малната, а това не отговаря на висококвалифицира-
ния, отговорен и рисков труд, който полагат медици-
те. 
 

Излъчено на 12.02.2019 г. 
 

  МЕДИИТЕ ЗА НАС 

                 
                                     БР ОЙ 2          ГОДИНА 10                2019 г.               БАПЗ Г            
 

 

 

 
БНР предаването „Преди всички” 

 

Милка Василева,  
Председател на УС на БАПЗГ: 

ТРЯБВА ПОВЕЧЕ ДА СЕ ГОВОРИ В ОБЩЕСТВОТО  
ЗА ОТГОВОРНИЯ ТРУД НА МЕДИЦИТЕ 
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съответното сертифициране работата на 
тези специалисти да протича самостоятелно 
при осигурени консултации от екип за риско-
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БНТ 1, „По Света и у нас” (централна емисия): 

ПОСЕГАТЕЛСТВОТО НАД  МЕДИЦИ ДА СЕ НАКАЗВА 
С ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗЕН ТРУД 

 

 
 

На форум, посветен на мерките за противодействие на агресията срещу медици, беше изнесена тревожна статистика - 
през последните две години са регистрирани 100 случая на нападение над работещи в областта на спешната помощ. 
Според лекарите административните глоби за насилие над медицинско лице не постигат достатъчен ефект. Ще бъде 
организирана национална кампания в цялата страна и заедно с медиатори в ромските махали ще се разяснява как рабо-
ти системата на здравеопазването, предвиждат от БАПЗГ. 
 
Вече четири години д-р Пламена Велевa работи в Спешната помощ в София. За първи път се сблъсква с агресията отб-
лизо преди няколко месеца. По време на дежурство е повикана на адрес, където чака жена в последен стадий на онколо-
гично заболяване. Ден по-рано - почти всички болници в София отказали да приемат пациентката. Нямало какво да се 
направи. Така близките прибегнали до Спешна помощ. Въпреки усилията на медиците, жената починала. Последвала 
агресия.  
 
Д-р Пламена Велева, лекар в Спешна помощ - София: След като брат ѝ видя за какво става въпрос и, че сестра му вече си 
отива, извади нож и пистолет, заплаши нас и себе си. За момент бях доста изплашена, но под адреналина, който бях, се опитах да 
се самоконтролирам. 
Д-р Велева е категорична, че, за да се реагира по-бързо в подобни ситуации, лекарите имат нужда от инидивидуални 
паник-бутони. Същото предлагат и от Асоциацията на професионалистите по здравни грижи. Ще настояват още и за 
полагане на обществено полезен труд от нападателите. 
 
Милка Василева, председател на УС на БАПЗГ: В законодателството бяха направени промени, така че тези действия са 
криминализирани, но за съжаление не всички прояви на агресия са регистрирани или насилниците, които са регистрирани, полу-
чават изключително ниски присъди и всъщност тези действия не водят до постигането на възпитателната мярка за общество-
то.  
 
Д-р Нели Нешева, Български лекарски съюз: Недопустимо е всяка година жертва на физическата агресия да стават 70 - 80 
представители на медицинското съсловие, а осъдените средно да са по-малко от 5 на година.  
 
От съсловието предлагат освен за физическото насилие, да се създаде превенция и за вербалното насилие. 
 

Д-р Мария Петрова, специалист по медицинско право: Проучванията показват, че медиците са все по-често жертва на 
вербално насилие, на принуда, заплаха, обиди, клевети, които те не знаят как да разпознаят и къде и как да търсят свои-
те права.  
 
Предвижда се и национална кампания с медиатори в ромските квартали.  
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През 2016 г. само четирима души са били съдени за 
нападения над медици, но няма нито една ефектив-
на присъда. Достигналите до съда дела пък са 28. То-
ва показват данните на Българската асоциация на 
професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ), ци-
тирани по време на първата дискусия за превенция 
на агресията срещу медици в рамките на Национал-
ната кампания на БАПЗГ под надслов „Призвани сме 
да лекуваме, а не да воюваме“.  
 
"Не може обществото само да изисква от нас, то трябва 
да се погрижи за медиците. Можем да направим практи-
чески стъпки, за да намалим агресията не само срещу ме-
дици, а цялата агресия в българското общество. Ние сме 
призвани да лекуваме. Това е нашата мисия и ние ще я 
следваме“, каза председателят на БАПЗГ Милка Васи-
лева. От Асоциацията предлагат да бъдат инициира-
ни законови промени, с които при по-леки прояви на 
агресия нарушителите да се наказват не само с глоба, 
но и да полагат определени часове обществено поле-
зен труд. Според тях за да се осигури по-добра защи-
та на медицинските специалисти, трябва да бъдат 
анализирани конфликтните точки в работния про-
цес, както и да бъдат осигурени индивидуални па-
ник-бутони и охрана по време на нощните 
дежурства. 
 
Най-често нападани в България са спешните медици 
и медицинските сестри, каза адвокатът по медицинс-
ко право Мария Петрова в презентацията си 
„Правни аспекти на насилието“. 
„Това, което наблюдаваме е, че ние търсим наказания, 
търсим справедливост, но не винаги знаем как да ги полу-
чим и от кого. Насилието над медици има различни фор-
ми и различни начини да се търси отговорност сред 
тях", каза Петрова. 
 
„Най-често нападани в България са спешните меди-
ци. На второ място са медиците от спешните и неот- 
 

 
ложни кабинети. Най-честа жертва на насилие ста-
ват медицинските сестри“, каза още адвокат Петро-
ва. От проведена анкета сред 1400 медици на въпрос 
дали са били жертва на насилие 91% от тях отгова-
рят с „да“, обясни адвокатът. От тях обаче 91,2% не 
са предприели нищо. По отношение на най-честата 
форма на насилие – вербалната, 85% от медиците 
споделили, че са били жертва на колеги. 
 
„Причината днес да съм пред Вас като адвокат, а не като 
лекар е, че когато работех в Съдебна медицина, близък на 
пострадала пациентка ми удари шамар“, каза още 
адвокат Петрова. Според нея това, което може да се 
направи, е медиците да се научат да разпознават 
насилието, да не са безучастни към него, да знаят 
към кого да се обърнат, да се търси решение в 
„корена на проблема“. 
 
Недопустимо е хората, които се грижат за нашето 
здраве, да стават заложници на собственото си приз-
вание, каза д-р Нели Нешева, член на УС на БЛС.  
 
„Само за два месеца от началото на година в публичното 
пространство отново излязоха редица публикации за ме-
дици, станали жертва на насилие. Недопустимо е всяка 
година жертва на физическа агресия да стават 70-80 
представители на медицинското съсловие, а осъдените да 
са по-малко от 5 на година“, изтъкна д-р Нешева. 
 
„За проблема с нападението над медици трябва да се гово-
ри, те са хора с достойна професия“, каза д-р Ивиан Бе-
нишев, директор на дирекция „Медицински дейнос-
ти“ към Министерство на здравеопазването. 
 
Д-р Нешева отчете, че през 2015 г. нападнатите ме-
дици са 47, през 2016 – 28, а през 2017 г. само за пър-
вите 6 месеца – 25. Тя припомни и че случаят в Гор-
на Оряховица е завършил с осъдителна присъда за 
нападателя глоба от 1000 лв. 
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Zdrave.net 
 

Милка Василева,  
Председател на УС на БАПЗГ 

НЕ МОЖЕ ОБЩЕСТВОТО САМО ДА ИЗИСКВА ОТ НАС, 
ТО ТРЯБВА ДА СЕ ГРИЖИ ЗА МЕДИЦИТЕ 
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„За проблема с нападението над медици трябва да се гово-
ри, те са хора с достойна професия“, каза д-р Ивиан 
Бенишев, директор на дирекция „Медицински дей-
ности“ към Министерство на здравеопазването. 
 
„Кампания за превенция на агресията срещу медицински 
специалисти е важна и от съществено значение и във 
връзка с последните случаи. Тя е продължение на много 
инициативи на съсловните организации и от 2015 г. на-
сам“, каза той. По думите му в рамките на дискусията 
са се чули различни точки. 
 
„За този проблем трябва да се говори денонощно. Трябва 
да се говори постоянно. Трябва да се говори за това, че 
медицинските специалисти са хора с достойна профе-
сия, трябва да се обяснява какво те правят за общество- 
 
 
 

 
 
то, за да може макар и малко по-малко това нещо да дос-
тигне до хората. Тези хора трябва да контактуват с 
обществото най-общо казано, разбирайки ситуацията на 
състоянието на гняв или тревожност на пациентите. 
Да комуникират с тях по възможно най-добрия начин, 
ако има такъв. Хората трябва да бъдат информирани за 
това какво ги очаква“, заяви още д-р Бенишев. Според 
него и пациентите трябва да говорят с лекарите. По 
думите му Министерството на здравеопазването ще 
продължи усилията си срещу агресията над медици, 
включително с оборудването на спешните отделе-
ния с видеонаблюдение. По думите на д-р Бенишев 
новозакупените автомобили от Спешната помощ 
също ще бъдат с видеонаблюдение.  

 
 

Публикувано на 12.02.2019 г. 
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Военен телевизионен канал (ВТК), предаването "Социални профили" 
 

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

ЩЕ РАБОТИМ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА АГРЕСИЯТА  
В МНОГО ПОСОКИ 

 

 

 
- Госпожо Недкова, БАПЗГ започна национална кам-
пания за превенция на агресията срещу лекари, коя-
то се казва „Призвани сме да лекуваме, а не да вою-
ваме”. Това ли е последната мярка, която трябва да 
направи обществото в тази посока? 
 

 
- Бих искала да уточня, че тази кампания е за превен-
ция на агресията срещу  всички работещи в здравна-
та система – лекари, медицински сестри, акушерки, 
фелдшери, лаборанти, рехабилитатори – защото 
всички тези професионалисти са в риск от насилие 
на работното място. И тъй като през годините при-
зивите за толерантност, дори инкриминирането на 
нападенията срещу медици в Наказателния кодекс, 
не доведоха до подобряване на ситуацията. Към мо-
мента има твърде малко ефективни присъди за тези 
нарушители. Така или иначе практиката показва, че 
тази мярка не може да предотврати тези посегателст-
ва, затова решихме да предприемем една широко 
мащабна кампания в различни градове на страната, 
за да се информира обществото за същността на ра-
ботата на медицинските специалисти; какво могат да 
получат пациентите, когато извикат спешен екип и 
какво могат да получат в болницата – изобщо как 
функционира системата. На дискусията, с която 
стартирахме кампанията участие взеха представите-  
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ли на пациентските организации, които ясно заявиха 
желанието си да има информация за пациентите в 
широки мащаби – да бъдат информирани как трябва 
да повикат спешния екип; как трябва да отговарят на 
въпросите на координаторите, които приемат сигна-
ла; как трябва да спазват указанията на медицинския 
екип в момента на спешност, за да се получават не-
щата по най-добрия начин и да няма напрежение, 
което може да породи агресивно поведение.   
 

- Може би тази кампания трябва да бъде насочена 
към отделни социални общности – например към 
ромската общност. Не е тайна, че в ромките маха-
ли насилието срещу медици е често среща но явление. 
Предвиждате ли стъпки в тази посока? 
 

-   Стъпките, които ще предприемем са в много посо-
ки. Да започнем от това, че самият акт на насилие 
трябва да се идентифицира. Според проведена анке-
та сред 1400 медици 91% от тях са били жертва на 
някаква форма на насилие – физическо или вербал-
но. В същото време 91% от потърпевшите не са съоб-
щили за това по установения ред, т. е. ние са подали 
жалба. Много от хулените и обиждани медици  дори 
не си дават сметка, че вербалната агресия  също е 
форма на насилие. Те вече възприемат подобно пове-
дение едва ли не като норма. Координатори в спеш-
ните центрове, които приемат сигналите, споделиха, 
че често са обект на ругатни и обиди. В същото време 
няма наказани, въпреки, че разговорите се записват. 
Ежечасно има вербална агресия, насочена към меди-
ците от центровете за спешна медицинска помощ, 
която оказва негативен емоционален ефект върху 
работещите. Колеги споделиха, че когато задават 
въпроси, за да установят спешното състояние на чо-
века, който се обажда, т. нар.  триаж, отсреща често 
не им съдействат. Още по-страшни да физическите 
посегателства по време на дежурствата. Така, че агре-
сията срещу медици идва от много посоки. Разбира 
се, особено внимание трябва да се обърне на марги-
нализираните общности. Медиците споделят, че ге-
тата са друг свят и е нужно друго ниво на комуника-
ция – с активното посредничеството на здравните 
медиатори. От МВР предложиха да се направят кар-
ти на произшествията и в тези рискови места линей-
ките да бъдат придружавани с полицейска патрулна 
кола. Вече има организация медиците да подават сиг-
нали директно на посочените по места дежурни про-
курори, а не чрез телефон 112. Повечето спешни ме-
дици разполагат вече и с паник-бутони. Така, че дос-
та мерки вече да предприети. В дискусията обаче 
стихнахме до заключението, че в закона трябва да 
залегнат по-строги наказания срещу нарушителите.  

 
- Предвидените наказания, залегнали в Наказател-
ния кодекс през 2013 г., не са никак малки – затвор 
от 5 до 15 години грози насилници над медици, пре-
дизвикали с действията си сериозни физически 
травми на нападнатия специалист.  
 
- Да, предвидените наказания не са малки, но не се 
изпълняват. Затова и решихме да стартираме нацио-
налната кампания. Трябва да се хване корена на 
проблема, да се установят горещите точки, където се 
извършва най-често насилие срещу медици, за да се 
предотвратят актовете на насилие, доколкото това е 
възможно, разбира се. По принцип по цял свят има 
случаи на агресия към спешните медици, но у нас 
случаите на агресия непрекъснато се увеличават. 
Според проучване на Българския лекарски съюз все-
ки втори медик е бил подложен на вербална агресия. 
От друга страна самите пациенти също са жертви на 
системата, която не функционира правилно. Много 
често здравнонеосигурени лица търсят медицинска 
помощ в спешните центрове, защото нямат личен 
лекар. Друг проблем е недостигът на медици в 
Спешната помощ, което води до претоварване на 
специалистите. Проблем е и ниското заплащане на 
техния висококвалифициран труд. Практиката по-
казва, че най-често обект на агресия стават спешните 
медици и медицинските сестри, които са между чука 
и наковалнята – между лекаря и пациента. 
 
- През последните 2 години са регистрирани 100 слу-
чая на агресия срещу спешни медици. По груба смет-
ка   това е горе-долу по един случай на седмица. 
 
- Да, става въпрос за регистрираните физически по-
сегателства, Вербалната агресия обаче никой не я 
отчита. Затова искаме да обясним на пациенти какво 
трябва да очакват, когато извикат спешен екип по 
телефона, когато бъдат приети  в спешно или друго 
отделение в някоя болница, нужно е да познават как-
ви са техните задължения, а не само техните права. 
По време на дискусията изникна още един важен 
момент – би трябвало медиите е да показват позитив-
ния образ на медицинските професии. През послед-
ните години обаче виждаме как медици се набежда-
ват от екрана, без да има официално решение по 
случая и доказана вина. Това нагнетява напрежение. 
Пациентите започват да гледат на лекарите като на 
врагове, а всъщност да отишли при тях да търсят ме-
дицинска помощ за здравето си. Бихме искали да 
призовем хората да се информират, да знаят какво 
им се полага и да съдействат на тези, които искат да 
им помогнат.  
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- Говори се дори за регистър на лицата, които са 
извършили агресия срещу медици. 
 
- На нашата среща имаше представител от СДВР, 
който каза, че е изготвена карта за рисковите точки в 
София. И това е много разумно. Биха могли да изра-
ботят рискови точки и в другите градове със съдейст-
вието на Министерство на здравеопазването, на МВР. 
Където се налага да се сложи жива охрана. Но това, 
което е много важно за превенция на агресията е да 
бъдат ясно разграничени правата и задълженията на 
всеки участник в системата на здравеопазването – и 
на пациентите, и на медицинския персонал.    
 
- Според едно проучване в САЩ около 70% от меди-
ците не са готови за реакция в критична ситуация. 
Може би трябва да се работи и в тази посока. 
 
- Това също беше отбелязано по време на дискусията. 
Нужно е да се провеждат курсове за подобряване на 
комуникацията между медицинските екипи и паци-
ентите.  
 
- А ще работите ли в посока обучения за самоотбра-
на? 
 
- Някои определят подобна подготовка за самозащи-
та като екстравагантност, но ако видим статистиката 
за случаите на агресия срещу медици през последни-
те месеци става ясно, че подобна подготовка наисти-
на е наложителна.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Нека в края да разговора да призовем хората да се 
вслушат във вашия апел, за спазват закона и да 
приемат медиците като хора, които са призвани 
да им помагат., а не са им врагове  
 
- Да, така е. Но за съжаление има и много предпос-
тавки пациентите да бъдат изнервени. Например 
когато една линейка разкарва един пациент в някол-
ко лечебни заведения, защото не го приемат… Има 
много грешки в системата, но това не е причина па-
циентите да нападат тези, които искат да им помог-
нат. Затова разчитаме и на активното участие на 
медиите в нашата кампания – за да стигнат послани-
ята ни до всички.   
 
- Добре е и потърпевшите от агресия медици да по-
дават своите оплаквания, за да се взимат мерки 
според заложеното в закона.  
 
- Помислихме и за това да има по-лесен начин да се 
подават сигнали, по-специално за вербалната агре-
сия. За всички мерки ще става дума и в следващите 
дискусии, които ще организираме. 
 
- Важното е, че началото на кампанията е поставе-
но. Желая Ви успех! 
 
- Благодаря!                    
 

Интервю на Евгени Мандаджиев,  
излъчено на 14.02.2019 г.  
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“Няколко са по-сериозните случаи на агресия през послед-
ните години в болницата. Единият е с колежката ни Ви-
олета Стефанова от отделението по токсикология за 
възрастни. Преди около година и половина млад пациент, 
който бе употребил амфетамини, я беше ударил, вследс-
твие на което беше с лицева травма, счупен нос, комоцио, 
претърпя операция. Психологическият стрес остава, но 
въпреки това се върна на работа. След този случай ръко-
водството взе мерки. Има ново видеонаблюдение, осигуре-
ни са паникбутони във всичките спешни кабинети и ин-
дивидуален пост на охрана в отделението по токсиколо-
гия. Има промяна и в приема на пациенти. Преди те ид-
ваха и директно влизаха в кабинета. Сега минават първо 
през регистратурата, след което се насочват към пра-
вилния кабинет според диагнозата им. Вече сме провели и 
три обучения на персонала - за конфликти, стрес и кому-
никация с пациента, което се проведе с цялото ни спешно 
отделение”, разказа пред “24 часа” Цветелина Евти-
мова, главна сестра в УМБАЛСМ “Пирогов”. 
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Вестник "24 часа": 
 

В “ПИРОГОВ” ОБУЧАВАТ МЕДИЦИТЕ  
КАК ДА СЕ СПРАВЯТ С КОНФЛИКТНИ ПАЦИЕНТИ 

 
 

Медиците в най-голямата спешна болница у нас - 
“Пирогов”, са сред тези, които най-често стават жер-
тва на агресия заради спецификата на пациентите, 
които приемат за лечение там. През последната годи-
на обаче директорът на лечебното заведение д-р Асен 
Балтов въвежда мерки, които значително са подобрили 
системата на работа, споделят медицинските сестри 
Цветелина Евтимова, Маргарита Танева, Галина Ко-
лева и Зинаида Николова. Те се включиха в кампанията 
на Българската асоциация на професионалистите по 
здравни грижи за борба с агресията над медици. 

.Медицинските сестри Цветелина Евтимова, Маргарита Танева, 
Галина Колева и Зинаида Николова (от дясно наляво). 
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От началото на февруари пък към спешното отделе-
ние на болницата са назначени и двама психолози. 
“Те работят и с пациентите, и с персонала, където има 
нужда, за да предотвратят конфликтни ситуации”, раз-
каза старшата сестра Маргарита Танева. 
 
Според колежката ѝ Галина Колева, старша сестра в 
Отделението по токсикология, случаите на насилие 
не ставали повече, а по-скоро вербалната агресия е 
по-силна. 
“Ние имаме и психиатър към клиниката, който всеки ден 
обслужва всички пациенти, които имат нужда”, обясня-
ва старша сестра Колева. 
 
Четири пъти жертва на насилие е била и старшата 
сестра от отделението по педиатрия Зинаида Нико-
лова. 
 
“Слава богу, нямам физическа травма, но психическата 
остава винаги. Смятам, че ниската здравна култура на 
населението, нагнетяването в публичното пространство 
и стресът, в който живеят хората, са водещи за това. 
Хората трябва да са малко по-разбрани, да изчакват реда 
си и да проявят разбиране. Няма как да бъдат обслужени 
всички наведнъж и на момента. Понякога има много по-
тежки случаи”, споделя старша сестра Николова.  
 

Йоана Русева 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
Публикувано в 24chasa.bg  на 12.02.2019 г. 
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Милка Василева, председател на БАПЗГ (вдясно) обяви началото на национална кампания против 
агресията на медици. Подкрепа от името на Българския лекарски съюз отправи д-р Нели Нешева.   

При агресия към медик провинилите се да 
полагат общественополезен труд.  Това пред-
ложение отправиха представители от Българ-
ската асоциация по здравни грижи, които 
стартираха национална кампания срещу аг-
ресията над медици под надслов "Призвани 
сме да лекуваме, а не да воюваме".  
 

"Една административна глоба от 1000 лева не 
решава проблема при хулиганско поведение като 
това в Горна Оряховица например и смятаме, че 
трябва да се полага общественополезен труд. 
Оформили сме предложението си като призив, 
оттук-нататък остава въпросът дали ще се при-
еме от институциите, за да влезе в някаква зако-
нова форма",  обясни Милка Василева, предсе-
дател на БАПЗГ.  
 

По време на кампанията е предвидено да се 
потърси помощта на здравните медиатори, с 
които да се влезе в ромските общности, за да 
им се обясни как функционира системата на 
здравеопазването . 
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- Госпожо Василева, започнахте кампания срещу 
агресията над медиците. Какво Ви провокира за 
това? 
 
- Истината е, че бяхме притеснени от нарастващата 
агресия спрямо екипите на спешните медици. Особе-
но през последните дни имаше няколко последова-
телни случая на насилие над лекари. Това е една изк-
лючително тревожна тенденция. Поради тази причи-
на решихме да започнем дискусия, да ангажираме 
обществото и институциите, за да обясним какво 
всъщност е спешен медик, какво хората трябва да 
очакват от него. Също така искаме да разясним и раз-
ликата между спешен и неотложен случай, да огра-
мотим хората какво трябва да очакват от спешната 
помощ, какво да бъде тяхното поведение спрямо ме-
диците, които идват на адрес, за да им окажат по-
мощ. Разбира се, трябва да бъдат обучени и самите 
медицински екипи как да се предпазват и да знаят 
как да не попадат в конфликт с пациентите. 
 
- Казвате, че е необходимо да ограмотите хората. 
Как си обяснявате тези случаи на агресия, особено 
през последните няколко години?  
 
- Може би едно такова поведение има много обясне-
ния поради факта, че пациентите са притеснени за 
състоянието на близките си. Искат едва ли не линей-
ката да пристигне за минута, което не е възможно да 
се случи. На всички е ясен проблемът с недостига на 
екипи в цялата страна. Затова казвам, че е важно хо-
рата да знаят какво трябва да очакват от спешната 
помощ. Всички си спомняме за случая от преди ня-
колко дни, при който заради фалшив сигнал за дете 
в кома бяха вдигнати по тревога два екипа на Спеш-
на помощ в Смолянско по време на бедственото по-
ложение. Лекарите се отзовават на повикването при 
извънредно тежки условия, но след това става ясно, 
че са били подведени. Нека хората да разберат, че 
когато наберат телефон 112, трябва да има наистина 
защо. Не бива само защото са здравно неосигурени 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
да целят помощ на всяка цена. Затова искаме да отп-
равим призив, който бе приет и по време на диску-
сията, и да обърнем внимание на проблема, да гово-
рим честно за него, да подготвим информационни 
материали, така се надявам хората да осмислят свои-
те действия. Вярно е, че има промяна в Наказател-
ния кодекс, има известни осъдителни присъди. Нас-
коро например пациентката в Горна Оряховица, 
която удари фелдшерка, бе осъдена да плати 1000 
лева, но явно тези санкции не са достатъчни. 
 
- За какво призовавате тогава? 
 
- Ние предложихме да се узакони полагането на об-
щественополезен труд в съответното населено мяс-
то, от което е агресивният пациент. Смятаме, че това 
ще има по-голяма възпитателна функция от глобата. 
 
- А черпите ли от опита на други страни, подобна 
мярка приложена ли е на други места? 
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Вестник "Монитор" 

 

Милка Василева, 
Председател на БАПЗГ: 

ПРИ НАПАДЕНИЕ НАД МЕДИК -  
ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗЕН ТРУД 
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- Не, за момента нямам такава информация. Това е 
наше предложение. 
 
- А колко са случаите на агресия спрямо медици за 
миналата година? 
 
- По данни на Министерството на здравеопазването 
за 2015-2017 година има 100 регистрирани случая, но 
всъщност са повече. Голяма част от колегите не пода-
ват сигнали, когато няма телесно увреждане. 
 
- Знаете, че спешният сектор е един от най-
реформираните, сама загатнахте за проблема с де-
фицита на кадри. Какво трябва да се промени там - 
паник-бутоните решение ли са донякъде? 
 
- Паник-бутоните и видеонаблюдението са част от 
решението и трябва да ги има. Очакваме реалните 
промени в спешната помощ да се случат. Нещата не 
са лесни и не стават толкова бързо, колкото на нас ни 
се иска. Естествено, необходими са ремонти и нови 
центрове за спешна помощ. Медиците трябва да ра-
ботят в по-добри условия, в оборудвани линейки, за 
да имат спокойствието и сигурността, за да извърш-
ват това, за което са учили. Трябва да привлечем осо-
бено млади хора към професията. 

 
- Възнаграждението ли е най-големият проблем? 
 
- Би могло да се каже и така. Но всъщност огромният 
проблем е недостатъчно добрата организация в цяла 
та Спешна помощ. Има много какво да се направи, за  
да бъдат подобрени условията. 
 
 
 
- Често се поставя въпросът за парамедиците, но 
доколко те са решение? 
 
- Парамедиците са специфични професионалисти в 
сектора, чиято роля е да окажат бърза помощ при 
катастрофа, природни бедствия по точно определе-
ни протоколи и да откарат възможно най-бързо па-
циента до лечебно заведение, където да им бъде ока-
зана квалифицирана помощ. Имам информация, че 
следващата учебна година ще бъдат предложени 
обучения на парамедици в медицинските колежи за 
степен бакалавър. Това означава, че ще са добре под-
готвени.  
 
- Как да се набавят кадри, има ли изобщо желаещи 
да специализират спешна медицина? 
 
 

 
 

- Има лекари, които специализират спешна медици-
на, но не бих казала, че са достатъчни. А средната 
възраст на професионалистите по здравни грижи е 
55 години, като 30% от тях са в пенсионна възраст, а 
16% ще се пенсионират през следващите 5 години. 
Само 0,7% са под 30 години. 
 
- Често с Вас дискутираме и проблема за липсата 
на медицински сестри и акушерки. Какви мерки 
трябва да се предприемат в тази посока, при усло-
вие че почти липсват? 
 
- Ние сме упоменали необходимите мерки в деклара-
ции, отправени са и към министерството. Искаме да 
се осигури достойна заплата, добри условия на труд, 
добри възможности за професионално израстване. 
Това са важните неща. 
 
- Предприемат ли се обаче стъпки в тази посока? 
 
- Една от мерките беше да има подписан нов Колек-
тивен трудов договор с по-висока стартова заплата и 
действително разликата е с 200 лева в сравнение с 
2016 година. Поради спецификата на структурата на 
здравеопазването лечебните заведения имат различ-
на собственост и поради търговския им характер Ко-
лективен трудов договор не се включва навсякъде. 
Всъщност това не се спазва и затова колегите са със 
значително по-ниски заплати. Всички са наясно с 
проблема с общинските болници, в които заплатите 
са близки до минималната работна заплата. 
 
- Всъщност публична тайна е, че почти всички аку-
шерки и медицински сестри работят на по две мес-
та. 
 
- Не почти, а всички. Налага се, за да си осигурят 
средства за някакъв нормален живот. Но това влияе 
отрицателно върху здравето им. 
 
- Няма ли опасност да развият Синдрома на Бър-
наут? 

 
- Естествено, че има. И това е голям проблем. 
 
- А колко са работещите медицински сестри и аку-
шерки у нас? 
 
- Сестрите са около 25 000, като 3500 са в пенсионна 
възраст. Акушерките са около 3800. 
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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.  
 

 

 
 
- Често се поставя въпросът дали акушерките тряб-
ва да имат право да работят като медицински сест-
ри? 
 
- Не, има европейска директива, в която са определе-
ни правата на всеки. Това са две различни независи-
ми една от друга професии. След като България ста-
на член на Европейския съюз, тази директива важи и 
за нас и за да упражняваш съответната професия, 
трябва да имаш диплома за това. Няма как, ако имаш 
диплома за медицинска сестра, да работиш като аку-
шерка.  
 
- Често си говорим за реформа в здравния сектор, 
но от какво има нужда здравеопазването ни? Кое е 
най-болното звено? 
 
- Това е изключително сложна тема и няма как да от-
говоря с няколко изречения. Обществото знае, че 
имаше предложени два модела за финансиране на 
здравеопазването, беше създадена работна група и 
може би в края на март се очаква становището на ми-
нистерството. Естествено е да се интересуваме от фи-
нансирането, смятаме, че общинските болници не 
бива да са търговски дружества. Стигаме до начини- 
 
 

 
 
те за определянето на заплатите на професионали- 
стите по здравни грижи, вътрешните правила за 
работа на лечебните заведения, стандарти. Така че 
проблемите са много, но ми се струва, че този екип 
на министерството прави стъпки в тази посока. Ня-
как си в спешен порядък се решават доста неща, 
има желание за промяна. 
 
- Какво следва от тук насетне, за да не остане тази 
кампания просто като добро пожелание? 
 
- Ние сме си поставили амбициозната цел инициа-
тивата да не остане само като добро пожелание, а да 
проведем дискусии с участието на регионалните ни 
колеги и различни специалисти и това да стане в 
рамките поне на една година. В същото време рабо-
тим в партньорство с Българския лекарски съюз от 
2017 г., когато те започнаха подобна кампания. Ско-
ро ще има нова тяхна инициатива. Опитваме се 
всички да огледаме проблемите и да направим най-
доброто хората да работят спокойно и уверено. 
 

Интервю на Яна Йорданова, 
публикувано на 14.02. 2019 г.  
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Радио "Фокус" - Смолян 
 

Радка Грозданова, 
Управител на МБАЛ - Девин: 

ДЕФИЦИТЪТ НА МЕДИЦИ У НАС Е ТРЕВОЖЕН  
И СЕРИОЗЕН ПРОБЛЕМ 

 
 
Дефицитът на лекари и медицински сестри е тревожен и сериозен проблем и трябва да се работи в тази посока.  
Това заяви  пред Радио "Фокус" - Смолян Радка Грозданова, управител на МБАЛ - Девин. По думите ѝ 
общинските болници са в периферията, трудно могат да се мотивират млади лекари да започнат рабо-
та там. "Ние имаме един млад лекар, който в момента специализира. Надяваме се в тази посока, която дава пра-
во и наредбата на Министерство на здравеопазването за специализациите, болниците да се подготвят за специ-
ализации и така да мотивираме местните кадри да се върнат и да поемат здравеопазването в нашия регион", 
поясни Грозданова. Тя отбеляза, че при медицинските сестри в болницата в Девин като възрастова 
структура са в тревожните нива, а няма нови попълнения. 
 

"Медицинските сестри са в пенсионна и предпенсионна възраст. Ще дойде един момент, в който голям брой от 
тях ще напуснат системата и малко трудно ще бъдат заместени с нови", изтъкна още Грозданова.     
 

Публикувано на 21.02.2019 г. 
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   ДОБРИ ДЕЛА 

 

 

 

 
ДЕТСКАТА ХИРУРГИЯ В "ПИРОГОВ"  РАЗПОЛАГА С НОВА АПАРАТУРА  

ЗА МАЛКИТЕ ПАЦИЕНТИ 
 

Нова апаратура за най-малките пациенти на УМБАЛСМ "Пирогов" зарадва екипа на Детската хи-
рургия. Те получиха като дарение модерен монитор за наблюдение на жизнените функции на де-
цата, съобщиха от лечебното заведение. 
 
Благородното дело се осъществява по проект „Да дадем шанс на Детското Сърце". Идеята е на Ро-
таракт клуб София – Тангра. Организатори на благотворителната инициатива са младите добро-
волци.  
 
Апаратурата бе приета от началника на Детския комплекс и Клиниката по детска хирургия доц. д-
р Христо Шивачев. По думите му добрите дела трябва да бъдат давани за пример, особено в днеш-
ното забързано ежедневие. 

 
 
 

БЪЛГАРСКИ ЕМИГРАНТ ДАРИ 1 МЛН. ДОЛАРА ЗА БОЛНИЦАТА В МАДАН 
 
 
1 млн. долара дари български емигрант на общинската 
МБАЛ „Проф. д-р Константин Чилов“ в Мадан. Дари-
телят е 79-годишният Шефкет Чападжиев, който е ро-
дом от родопското градче, но от години живее в Чика-
го. Парите са преведени по сметката на общината пре-
ди дни и с тях ще бъде закупена скъпоструваща апара-
тура, съобщи БНТ. 
 
При последното си посещение в родния Мадан мина-
лото лято Шефкет Чападжиев видял с очите си колко 
старо е оборудването в общинската болница и решил 
да подпомогне финансово лечебното заведение. 

                                                                                                              Снимка: bTV 
 
„Дарението стана факт тази седмица, но като кмет знаех преди това. Аз и съгражданите сме възхитени, 
хората ще го помнят, докато болницата я има. Да е жив и здрав, той е родом оттук и това го накара да 
помогне“, каза Фахри Мулайсенов, кмет на община Мадан. 
 
Според желанието на дарителя парите ще бъдат използвани за цялостното подновяване на техни-
ката, с която работят лекарите. И пациентите, и специалистите в лечебното заведение приемат с 
огромна радост благородния жест. 
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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.  
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Австралийски учени установиха, че витамин С може да контроли-
ра нивата на кръвната захар на болните от диабет тип 2, съобщи в. 
"Дейли мейл", цитиран от БТА. 
 
За целта са достатъчни две дози от по 500 мг витамин С след хра-
нене, твърдят учените от университета "Дийкин" в Мелбърн. Те 
ограничават рязкото покачване на кръвната захар с 36 процента. 
Това означава, че болните прекарват почти три часа по-малко 
дневно в състояние на хипергликемия - прекалено висока захар,  
информира БНР. 
 
Антиокисдантните свойства на витамин С противодействат и на 
високите нива на свободните радикали, характерни за хората с диабет, каза ръководителят на 
екипа Глен Уодли. Това помага и срещу съпътстващите диабета заболявания, като високо кръв-
но. Витамин С може да е евтина и ефективна допълнителна терапия в антидиабетното лечение, 
допълниха учените. 

 

 
 

 

ДЕПРЕСИЯТА УСКОРЯВА СТАРЕЕНЕТО НА МОЗЪКА 
 
Учени от Йейлския университет установиха, че 
депресията може значително да ускори стареене-
то на мозъка и влошаването на когнитивните 
способности с напредването на възрастта, а също 
да допринесе за развитие на болестта на Алцхай-
мер, съобщи БНР като се позова на информация 
на БТА. Специалистите разработили нов метод за 
сканиране на мозъка. В организма на пациент се 
вкарва радиоактивно вещество, използвано за 
контраст. То се свързва с определен протеин в 
синаптичните връзки, който участва в предаване-
то на сигнали през синапсите.  

 
 
При позиционно-емисионна томография веществото изпуска гама-кванти, които се регистри-
рат от детектор. Оказало се, че у засегнатите от депресия пациенти плътността на синапсите е 
по-малка, отколкото у здравите участници на същата възраст. При това симптомите, като нап-
ример нарушаване на вниманието и загуба на интереса към занимания, които по-рано са били 
приятни, били пряко свързани с разпределението на контактите между невроните. Специалис-
тите заключили, че депресията ускорява стареенето на централната нервна система, но за пот-
върждаване на тези изводи все пак ще са нужни допълнителни изследвания.  

 

 
 

 
ВИТАМИН С МОЖЕ ДА КОНТРОЛИРА 

НИВАТА НА КРЪВНАТА ЗАХАР ПРИ ДИАБЕТ ТИП 2 
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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.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учени от Австралия съобщиха, че са открили 
имунни клетки, които могат да се борят с всички 
известни вируси на грипа в изследване, приветствано 
като “изключителен пробив”, който може да доведе 
до универсална еднократна ваксина срещу нерядко 
смъртоносната болест, информира БГНЕС като се 
попозава на АФП. 
Според Световната здравна организация епидемиите 
от грип, предимно сезонни, убиват стотици хиляди 
хора всяка година. Поради мутиращите щамове 
формулите за ваксина трябва да се актуализират 
редовно, предлагайки само временна защита в 
настоящия момент. 
Изследователите казват, че “убийствените Т-клетки”, 
открити в над половината от населението на света, са 
показали по време на тестовете ефективност в 
борбата с всички обичайни видове грип. Това озна-
чава, че клетките потенциално могат да бъдат 
използвани за разработване на всеобхватен грипен 
убиец, който не трябва да се променя ежегодно и 
дори ще бъде ефективни при хора, които естествено 
не ги притежават. 
“Грипните вируси непрекъснато мутират, за да избегнат 
разпознаването от нашата имунна система. Те са 
изключително разнообразни, което прави почти  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

невъзможни превенцията и ваксината срещу щама, 
който ще предизвика следващата грипна пандемия”, 
казва Мариос Куцакос, изследовател в институт 
„Дохърти“ към университета в Мелбърн. 
Т-клетките са вид бели кръвни телца, които бродят 
из тялото в сканиране на аномалии и инфекции. Те 
са от съществено значение за човешкия имунитет 
срещу множество заразни бактерии и вируси. 
Така наречените “универсални убийци” – Т-
клетките, са уникални по това, че могат директно да 
се прицелват и убиват други инфектирани клетки. 
Куцакос и неговите колеги са използвали мас-
спектрометрия – сканираща техника, която помага 
на отделни молекули въз основа на тяхната маса – да 
идентифицират части от вируса, които се срещат във 
всички щамове грип и са установили, че убийстве-
ните Т-клетки могат ефективно да се борят с вариа-
циите на грип А, В и С. 
Грипът е особено опасен за възрастни хора, деца и 
хора с нарушена имунна система, както и за някои 
етнически групи, които никога не са развивали 
имунен отговор на заболяването. 
Екипът на изследването е патентовал откритието си, 
а изследователите се надяват, че това ще им позволи 
да разработят универсална противогрипна ваксина. 
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УЧЕНИ ОТ АВСТРАЛИЯ ОТКРИХА ИМУННИ КЛЕТКИ, 
С КОИТО МОЖЕ ДА СЕ НАПРАВИ 

СУПЕРВАКСИНА СРЕЩУ ГРИПНИ ВИРУСИ 
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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.  
 

 

 
БЪЛГАРСКИ СПЕЦИАЛИСТИ  

ЩЕ РАБОТЯТ ПО ПРОЕКТ ЗА ОТКРИВАНЕ  
НА НЕИЗВЕСТНИ ИЛИ МУТИРАЛИ ЩАМОВЕ 

 

 

  Снимка: НЦЗПБ 
 
Откриване на неизвестни или мутирали щамове, 
изследване на имунния статус на нацията ни и ан-
тибиотичната резистентност. Това са част от акцен-
тите, върху които ще се фокусира проектът 
„Фундаментални, транслиращи и клинични изслед-
вания в областта на инфекциите и инфекциозната 
имунология". Той е на стойност на 23 млн. лв. по 
европрограма „Наука и образование за интелиген-
тен растеж". Изпълнители ще са Националният цен-
тър по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ) 
заедно с Института по микробиология към БАН и 
Медицинския институт към МВР, информира 
Clinica.bg. 
 
"Смятам, че проектът ще даде много сериозен тласък за 
по-добра работа на всички институции свързани с конт-
рола на инфекциите в държавата, което е нещо много 
важно за здравето на хората и националната сигурност. 
Има специален дял за антибиотичната резистентност, 
имунизационното покритие и имунитетът на българи-
на при различни инфекции. И също така възможността 
за отговор при особено опасни инфекции, които могат да 
възникнат като бъдат внесени или недай си Боже и от 
терористичен акт. Ще можем да реагираме по-добре", 
разказа проф. д-р Тодор Кантарджиев, директор на 
НЦЗПБ. 
 
 
 

 
УЧЕНИ ОТ БЪЛГАРИЯ ЩЕ УЧАСТВАТ 

ПЪЛНОЦЕННО В ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ЦЕРН 
 

Български учени ще участват пълноценно в изслед-
вания на ЦЕРН. Това става възможно, след като днес 
Народното събрание ратифицира Допълнително 
споразумение между Министерството на образова-
нието и науката и Европейската организация по яд-
рени изследвания, информира Clinica.bg. 
 
Това споразумение е част от Меморандума за разби-
рателство за поддръжка и експлоатация на CMS де-
тектора, който е основополагащият технически ком-
понент на ЦЕРН. Допълнителното споразумение ще 
осигури по-пълноценно участие на български учени 
във фундаменталните изследвания и разработки, 
извършвани в Европейската организация по ядрени 
изследвания. 
 
Български физици, математици и инженери участ-
ват в проекта благодарение, на който бе открита 
„божествената частица" Хигс бозон. Освен това уче-
ните ни са част от екипа, който прави експеримент 
за създаване на различни радиоактивни изотопи. 
Разходите по изпълнението на допълнителното спо-
разумение ще бъдат осигурени от бюджета на МОН. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Снимки: CERN 

  НАУКА 
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В УМБАЛСМ "ПИРОГОВ" ИЗВЪРШИХА  
УНИКАЛНИ ОПЕРАЦИИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА  
НЕФУНКЦИОНИРАЩИ БЪБРЕЦИ ПРИ ДЕЦА 

С ПОМОЩТА НА ЛАПАРОСКОПСКА АПАРАТУРА 
 

Екипът на клиниката по урология в УМБАЛСМ 
"Пирогов" спаси две деца с вродени заболявания на 
бъбреците и уретерите, съобщиха от лечебното заве-
дение. Началникът на клиниката д-р Емил Доросиев 
и екипът му оперираха 12- годишно момиче и 15-
годишно момче, ползвайки специална високотехно-
логична апаратура, дарение от Националната кампа-
ния "Българската Коледа". 
 
И двете оперирани деца вече са си вкъщи, уточниха 
от болницата. Благодарение на тази апаратура опе-
рациите са извършени чрез миниинвазивен метод. 
Отстраняването на нефункциониращите бъбреци 
чрез лапароскопски метод при деца се извършва за 
първи път в България. Досега тези операции се из-
вършваха с класическа оперативна техника. Травми-
те и болничният престой с новия апарат са сведени 
до минимум, а периодът на възстановяване е около 
два-три дни. За сравнение - при класическия метод 
възстановяването отнема около 2 седмици. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
В УМБАЛ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" ОПЕРИРАХА 

ДВЕ ДЕЦА С ТЕЖКИ АРТЕРИОВЕНОЗНИ  
МАЛФОРМАЦИИ С ПОМОЩТА  

НА ИНОВАТИВЕН МЕТОД 
 

Операциите на двете деца с тежки артериовеноз-
ни малформации (АВМ) в УМБАЛ “Св. Иван 
Рилски” преминаха успешно. Малформациите 
бяха изолирани чрез т.нар. ендуваскуларна ем-
болизация – иновативен метод не само за Бълга-
рия, но и за света, информира Zdrave.net. 
 
„Поне ангиографски, всичко изглежда перфектно. 
Имаме напълно излекувани пациенти”, каза на бри-
финг след интервенциите доц. Станимир Сира-
ков, ръководител на „Референтния център по 
мозъчно-съдови заболявания“ в УМБАЛ „Св. 
Иван Рилски“ – София, който оперира малките 
пациенти, заедно с проф. д-р Шарбел Монайе от 
Университетската болница в Лимож, Франция. 
Професорът, който е топ три на водещите ин-
тервенционални нерворентгенолози в света, е в 
България по покана на УМБАЛ „Св. Иван Рилс-
ки” и лично на доц. Сираков. 

 

 
За първи път у нас 

ВЪВЕЖДАТ МЕТОД  ЗА ДИАГНОСТИКА НА РАК НА ПРОСТАТАТА  
 

През март 2019 г. в Клиниката по нуклеарна медицина и метаболитна терапия в УМБАЛ "Св.Марина" - 
Варна ще започнат да прилагат нова високотехнологична процедура за диагностика при простатен 
карцином и невроендокринни тумори, информира Redmedia.bg. Процедурата ще бъде основана на 
използването на галий – белязани радиофармацевтици, което се въвежда за първи път не само в 
България, но и в Източна Европа. „Св. Марина" се нарежда сред малкото болници в ЕС, предлагащи 
подобна услуга. 
 
Изследването на простатния карцином и невроендокринни тумори  ще се извършва с така наречения 
ПЕТ скенер или позиторно-емисионен томограф, който работи в болницата от 2009 г. Новата процеду-
ра ще осигури диагноза, стадиране и проследяване на ефекта от лечението при рак на простатата и 
невроендокринни тумори. Тя ще спести средства и усилия, както от страна на пациентите, така и на 
болницата, от други скъпоструващи инвазивни и неинвазивни изследвания и процедури и ще опти-
мизира лечебния план на заболяванията. Процедурата ще се извършва по НЗОК за здравноосигурени-
те пациенти и срещу заплащане за неосигурените. 
  
Към момента най-масово използваният радиофармацевтик за диагностика с ПЕТ скенер е радиоакти-
вен флуор - флуродезоксиглюкоза, чрез който успешно се диагностицират голяма част от онкологич-
ните заболявания, но е неприложим при рак на простатата, невроендокринни тумори и др  
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Mедицински университет - 
Пловдив въвежда нова иновация. 
В Катедрата по медицинска 
биология заработи биопринтер. 
Той позволява създаване под ком-
пютърен контрол на 3D-обекти, 
чрез наслагване на синтетични 
и/или биологични материали в 
няколко слоя,  информира 
Clinica.bg. 
 

Новата технология ще бъде де-
монстрирана още през месец 
март в рамките на свободно-
избираемия курс по молекулна, 
персонализирана и регенератив-
на медицина. Студентите ще 
имат възможност да се запозна-
ят с принципите на 3D-
биопринтирането и с основите 
на регенеративната медицина, 
съобщиха от учебното заве-
дение. 

 
3D биопринтирането е една от най-новите технологии, 
с широко приложение в тъканното инженерство и регене-
ративната медицина за разработване на сложни тъкан-
ни структури, които имитират естествените органи 
и тъкани.  Използват се специални биомастила, съдържа-
щи живи клетки и биоматериал, който запазва клетъч-
ната функция и жизненост и осигурява междуклетъчна-
та комуникация.  
 
С изолирани от пациенти туморни клетки може да 
се конструират индивидуални 3D-туморни модели, вър-
ху който се изпробват различни лекарства.Това е перс-
пективен и безопасен метод за определяне на специфично 
лечение за всеки конкретен пациент. 
 
Катедрата разполага с необходимия изследователски 
капацитет и подготвени специалисти, както и с ясна 
визия за приложението на новата апаратура. В ход е нау-
чен проект за 3D-биопринтиране в онкологията, като в 
последствие ще бъдат разработени и протоколи за прин-
тиране на тъкани и органи за нуждите на регенератив-
ната и експерименталната медицина. 
 
 

 
УНИКАЛНА ОПЕРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИ ЕКИП 

СПАСИ ЖИВОТА НА МЪЖ С АНЕВРИЗМА  
 

За първи път в България е извършена сложна опе-
рация на руптурирала торакоабдоминална аорт-
на аневризма на мъж в крайно критично състоя-
ние. Екипите на д-р Стефан Стефанов, началник 
на отделението по Съдова хирургия и д-р Асен 
Келчев, завеждащ Кардиохирургия към Аджиба-
дем Сити Клиник Сърдечно-съдов център, повече 
от седем часа са се борили за живота на 57-
годишния пациент, информира Redmedia.bg. 
 
От лечебното заведение уточняват, че торакоабдо-
миналните аневризми на аортата, усложнени с 
руптура, са най-тежкото сърдечно-съдово заболя-
ване, чието оперативно лечение е изключително 
трудно и се извършва само в единични аортни 
центрове по света. Прогнозата за нелекувани па-
циенти е ужасяваща – 100% смъртност в рамките 
на няколко часа. 
 

 
 
 

БИОПРИНТЕР ЗАРАБОТИ В МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ 
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 ЗАМЕНЯТ НАЦИОНАЛНИТЕ КОНСУЛТАНТИ 
С ЕКСПЕРТНИ СЪВЕТИ 

 
Националните консултанти по различните меди-
цински специалности да се заменят с експертни съ-
вети. Това предвиждат промени в Наредба 47 на Ми-
нистерство на здравеопазването от 2010 г., с която се 
урежда статутът на националните консултанти. Из-
мененията са публикувани на сайта на Здравното 
ведомство за обществено обсъждане, информира 
Zdrave.net. 
 
Промените в наредбата се извършват във връзка със 
законовите промени, направени през преходните и 
заключителни разпоредби на Закона за бюджета на 
Касата в края на 2018 г. С измененията се предвижда 
функциите на националните консултанти да се 
възложат на експертни съвети към министъра на 
здравеопазването, които ще бъдат създавани със 
заповед на здравния министър. 
 
Предвижда се в състава им да бъдат включени от 3 
до 7 изявени специалисти по съответните медицинс-
ки специалности, с доказан професионален опит и 
авторитет, предложени от научни медицински дру-
жества, лечебни заведения, висши училища или дру-
ги организации. Те ще осъществяват функциите на 
досегашните националните консултанти - експерт-
но-съвещателни и организационно-методични фун-
кции по въпроси, свързани с провежданата държав-
на политика, както и с организацията, качеството и 
оценката на отделните медицински дейности, на 
медицинската практика и ресурсното осигуряване 
на системата на здравеопазване. 
 
Членовете на експертните съвети ще могат да оказ-
ват и методична помощ на лечебните заведения и на 
контролните органи в системата на здравеопазване-
то при въвеждането, изпълнението и контрола на 
медицинските стандарти. Всеки експертен съвет ще 
има главен координатор, който ще ръководи работа-
та и ще отговаря за предоставянето на консултации-
те и становищата, а решенията ще се взимат с мно-
зинство от не по-малко от половината от състава на 
експертния съвет, като се допуска и провеждане на 
неприсъствени заседания. При наличие на различни 
мнения, всеки член на експертния съвет ще излага 
своето мнение и мотиви към него, предвиждат текс-
товете. 
 
 

 
 

ЗДРАВНОТО МИНИСТЕРСТВО ЩЕ ПРЕДСТАВИ 
НОВА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИНФОРМАЦИОННАТА 

СИСТЕМА С ЦЕЛ ПОВИШАВАНЕ  
НА КОНТРОЛА В ТЕЛК 

 
Министерството на здравеопазването подкрепя 
предложението за промяна на методиката за прила-
гане на отправните точки за оценка на трайно нама-
лената работоспособност (вида и степента на увреж-
дане) в проценти, направено от национално предс-
тавителните организации на хората с увреждания. 
Това стана ясно на 12 февруари 2019 г. по време на 
среща на министър Кирил Ананиев с представители 
на сдруженията и организациите, защитаващи пра-
вата на хората с увреждания, съобщиха от ведомст-
вото.  
 
В срок от един ден всички участници в срещата 
трябваше да се произнесат дали одобряват тази про-
мяна. „Това е първата и най-спешна мярка за подобрява-
не работата на Наредбата за медицинската експертиза... 
Анализите показват, че има редица лица, които не са 
доволни от действията на ТЕЛК през изминалите 6 ме-
сеца", заяви здравният министър. 
 
Предложението гласи: „Когато са налице няколко ув-
реждания за лицата, две и повече, довели с 50% и над 50% 
трайно намалена работоспособност или вид и степен на 
увреждане, независимо дали са за заболявания от общ ха-
рактер или за заболявания с причинна връзка, за всяко от 
които в отправните точки за оценка на трайно намале-
ната работоспособност/вид и степен на увреждане, е по-
сочен отделен %, оценката на трайно намалената рабо-
тоспособност се определя като се взима най-високият % 
по съответната отправна точка на най-тежкото увреж-
дане. Към него се прибавят 20% от сбора на всички оста-
нали увреждания". 
 
Министър Ананиев предложи създаването на работ-
на група с представители на всички заинтересовани 
страни, която да подготви промени в Наредбата за 
медицинската експертиза, след като бъдат отчетени 
спецификите на всички заболявания и тяхното отра-
жение върху здравословното състояние на хората с 
увреждания. Срокът за изготвяне на промените е 2 
месеца. Екипът на МЗ предложи и пакет от мерки, 
чрез които да се подобри цялостната дейност на ме-
дицинската експертиза на ТЕЛК.  
 

  НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ 
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  БРОЙ 12               ГОДИНА  7                2016  г.               БАПЗ Г           
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МЗ ОБЯВИ ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 
ЗА ЗАКУПУВАНЕТО НА МЕДИЦИНСКО  

ОБОРУДВАНЕ И АПАРАТУРА ПО ПРОЕКТА  
ЗА МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СПЕШНАТА ПОМОЩ  

 
На сайта на Министерството на здравеопазването е 
публикувано решение за откриване на процедура 
по ЗОП за закупуване на медицинско оборудване и 
медицинска апаратура за спешни отделения и фи-
лиали за спешна медицинска помощ на територията 
на страната в изпълнение на проекта „Подкрепа за 
развитие на системата за спешна медицинска по-
мощ“, съобщиха от пресцентъра на МЗ. 
Поръчката е разделена на четири обособени пози-
ции, както следва:  

 

1. Доставка на оборудване от недиагностичен тип 
(легла за реанимация, носилки, колички инвалиден-
стол, кушетки и др.) 
2. Специализирана медицинска апаратура за пациен-
тен мониторинг и интензивни грижи 
(дефибрилатори, електрокардиографи, апарати за 
обдишване, аспиратори и др.) 
3. Хладилници за лекарствени средства. 
4. Негативоскоп, офталмоскоп/ отоскоп комплект, 
комплект ларингоскоп. 

 
Общата прогнозна стойност на поръчката е до 
22 024 776 лв. с ДДС, а срокът за подаване на оферти-
те е до 13 март 2019. Отварянето на постъпилите 
оферти ще се състои на 14 март в МЗ. 
 
Проектът се реализира на територията на цялата 
страна чрез строителство (в т.ч. и на нови сгради), 
реконструкция, ремонт, преустройство и подобрява-
не на достъпа в 237 обекта от системата на спешна 
медицинска помощ: спешните отделения на 34 ле-
чебни заведения за болнична помощ, 27 центъра за 
спешна медицинска помощ и разкритите към тях 
филиали и 6 изнесени екипа; модернизиране на по-
мещенията чрез доставка на оборудване и обзавеж-
дане на структурите на спешната медицинска по-
мощ и закупуване на 400 нови линейки, оборудвани 
с медицинска техника и апаратура за спешна по-
мощ.   
 
Общата стойност на проекта за модернизация на 
спешната помощ е 163 897 815, 62 лв., от които без-
възмездната финансова помощ е в размер на 
163 502 132,68 лв. Срокът за изпълнението на дейнос-
тите по проекта е 36 месеца, или до 23 октомври 2021 
г. 

 
 

ДЪРЖАВАТА ОТПУСКА ДОПЪЛНИТЕЛНО  
30 МЛН. ЛЕВА ЗА 124 ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ 

 
Субсидия от 30 млн. лв. отпуска държавата на об-
щинските болници, психиатриите и публичните 
клиники със спешни отделения. Парите ще отидат 
за 124 лечебни заведения. Това реши на заседание на  
20.02.2019 г. Министерският съвет, информира 
Clinica.bg. 
 
Финансовата помощ идва след среща на асоциации-
те на регионалните болници с премиера. 18 млн. лв. 
ще получат 71 общински клиники в трудно отдале-
чение райони на страната. Те ще се разпределят на 
база обслужвано население и преминали болни през 
предходната година. За психиатриите се отпускат 
едва 2 млн. лв. с идеята да се подобрят условията, 
при които се лекуват хората там. За държавните бол-
ници, които оказват спешна помощ са предвидени 
10 млн. лв. Парите ще си поделят 41 лечебни заведе-
ния, сред които са и 26 областни клиники.  
 
С предоставянето на допълнителните средства ще се 
осигури равнопоставен достъп до медицинска по-
мощ на гражданите, ще се подпомогне и осъществя-
ването на дейността и заплащането на персонала, 
обясниха от Министерски съвет. 
 

ПРОМЕНЯТ ПРАВИЛАТА ЗА ФИНАНСОВА  
ПОДКРЕПА НА ИНВИТРО ПРОЦЕДУРИ 

 

 
Епикризата на жената, кандидатстваща за финансова 
подкрепа ще бъде изготвяна на базата на медицинския 
стандарт по асистирана репродукция. Това предвиждат 
промените в Правилника за организацията на работа и 
дейността на Център за асистирана репродукция 
(ЦАР), публикувани за обществено обсъждане, информи-
ра Zdrave.net. 
 
Към епикризата задължително трябва да бъдат прилага-
ни стимулационните протоколи за индукция на овула-
цията, контролирана овариална хиперстимулация, как-
то и ембриологичният протокол. Жените, които канди-
датстват за финансиране от ЦАР вече няма да доказ-
ват индикацията за безплодие с реализирани минимум 
четири цикъла с вътрематочни инсеминации с един и 
същ партньор, пише още в промените. Причината за 
тази промяна е обстоятелството, че тази индикация се 
наблюдава най-често при жени, които са без съпруг/
постоянен партньор, което не кореспондира с изискване-
то да са реализирани четири цикъла с един и същ парт-
ньор. 

  НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ 

                 
                                     БР ОЙ 2          ГОДИНА 10                2019 г.               БАПЗ Г            
 
  БРОЙ 12               ГОДИНА  7                2016  г.               БАПЗ Г           
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АГЕНЦИЯ "МЕДИЦИНСКИ НАДЗОР" ЩЕ 

ПРОВЕРЯВА БОЛНИЦИТЕ НА ВСЕКИ 2 ГОДИНИ 
 

Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ ще 
извършва планови проверки на лечебните заведения 
на всеки две години. Това става ясно от публикува-
ния проект за Наредба за условията и реда за извър-
шване на проверки от ИА „Медицински надзор“ на 
Министерството на здравеопазването, информира 
Zdrave.net. 
 
Извънредните проверки пък ще бъдат извършвани 
без предварително уведомяване на проверяваните 
лица по преценка на изпълнителния директор на 
Агенцията при получена информация за здравни 
неблагополучия и/или нарушения при извършване 
на лечебната дейност; при всеки случай на сериозна 
нежелана реакция или инцидент;  по искане на ми-
нистъра на здравеопазването; по сигнали на гражда-
ни или други заинтересовани лица или  по молба на 
компетентен орган на друга държава. 
 
В наредбата е регламентирано, че ИА „Медицински 
надзор“ ще извършва проверки във всички лечебни 
заведения на територията на Република България, 
като проверки могат да се извършват и в лечебни 
заведения на територията на други държави, когато 
се извършват съвместни дейности по транспланта-
ция и внос на органи, тъкани и клетки или асисти-
рана репродукция. 
 
В наредбата е предвидена възможността в състава на 
комисиите, които извършват проверки да участват и 
външни експерти и медицински специалисти, които 
не работят в Агенцията, както и възможността Аген-
цията да поиска писмено становище по конкретен 
казус или по медицинска документация от експерт-
ните съвети по медицински специалности или от-
делни медицински дейности.  

 
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО  

ПУБЛИКУВА КРИТЕРИИТЕ  
ЗА УНИВЕРСИТЕТСКИТЕ БОЛНИЦИ 

 

Броят на лекарите, заемащи академична длъжност да 
съставлява определен минимален процент от лекарския 
състав на съответната структура - 30% за болница и 
60% за  клиника/отделение, а лицата, заемащи акаде-
мичната длъжност „доцент“ или „професор“ да са най-
малко 20% от лицата, заемащи академична длъжност в 
болница и най-малко 10% от лицата, заемащи академич-
на длъжност в клиника или отделение. Това е записано в 
критериите за определяне на университетските болни-
ци, публикувани днес на сайта на Министерството на 
здравеопазването, информира Zdrave.net. 
 

Освен това през последните 2 години минимум 30% от 
студентите трябва да са провеждали клиничното си 
обучение в съответната структура. В проекта на наред-
ба за критериите за определяне на университетски бол-
ници е предвидено и най-малко 10% от лекарските длъж-
ности в съответната структура да са за лекари-
специализанти. 
 

Многопрофилната болница също така трябва да изпъл-
нява не по-малко от 80% от утвърдената учебна програ-
ма по най-малко 50% от специалностите, за които е 
получила одобрение за обучение на специализанти. Този 
критерий надгражда минималното изискване за получа-
ване на одобрение от министъра за обучение на специа-
лизанти (което е лечебното заведение да изпълнява поне 
60% от утвърдената учебна програма). По този начин 
се гарантира комплексното обучение на специализанти 
и минимизиране на необходимостта от провеждане на 
модули в друга база за обучение. 
 

В проекта на наредба е предвидено също определен мини-
мален брой редовни докторанти, зачислени във висшето 
училище, да провеждат обучението и изследователската 
си дейност в болницата (най-малко 5-ма за многопро-
филна болница, най-малко 2-ма за специализирана болни-
ца и най-малко един за клиника/отделение). 

  НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ 

                 
                                     БР ОЙ 2          ГОДИНА 10                2019 г.               БАПЗ Г            
 
  БРОЙ 12               ГОДИНА  7                2016  г.               БАПЗ Г           

 

 

 
 

ЗДРАВНАТА КАСА ЩЕ РЕИМБУРСИРА ДОМАШНОТО ЛЕЧЕНИЕ 
НА СПИНАЛНА МУСКУЛНА АТРОФИЯ 

 
На заседанието от 15.02.2019 г. Надзорният съвет на НЗОК е включил спиналната мускулна атрофия (СМА) в Спи-
съка на заболяванията, за чието домашно лечение на територията на страната Касата заплаща напълно или частич-
но лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели. Действията по 
изпълнението на решението са възложени на управителя на НЗОК д-р Дечо Дечев, информира Zdrave.net. 
 
Водещи български лекари пък преминаха обучение в Испания как да провеждат лечението на СМА с Nusinersen. 
Очакванията са до края на месец февруари тази година и у нас да стане възможно практическото прилагане на ле-
карствения продукт. 
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ЕКСПЕРТИ ОБУЧАВАТ ЛИЧНИТЕ ЛЕКАРИ 

ДА РАЗПОЗНАВАТ ДЕПРЕСИВНИТЕ СЪСТОЯНИЯ 
 
Експерти от Националния център по обществено 
здраве и анализи провеждат обучения сред общоп-
рактикуващите лекари за разпознаване на депресии 
и други състояния на психична основа, информира 
Clinica.bg. 
 
70% от хората с депресия не стигат до психиатър. Те 
се лекуват при друг вид специалисти като джипита, 
невролози, интернисти, обясни д-р Захари Здравков, 
началник на отдел „Психично здраве" в НЦОЗА. 
Причината е предразсъдъците към хора с психични 
разстройства.  
 
14.5% от българите са преживели някакъв вид пси-
хично разстройство, показват данните от проучване 
на Центъра. Трите най-чести състояния са тревожни 
разстройства - 8.4%, депресия и мания - 4.5% и злоу-
потреба с наркотици или друг вид зависимост – 1%. 
 

ИАМО ИЗРАБОТИ АНКЕТА ЗА  
УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ПАЦИЕНТИТЕ 

 
Анкета, с чиято помощ да се установи удовлетворе-
ността на пациентите от различни видове получени 
от тях медицински услуги в лечебните заведения, бе 
разработена от експерти и качена на сайта на Из-
пълнителна агенция „Медицински одит“ (ИАМО). 
Анкетата е резултат от проекта „Социални инова-
ции в Изпълнителната агенция „Медицински одит“, 
информира Zdrave net. 
 
Основните критерии, заложени в анкетата, са по 
познати проблеми: удовлетвореност от медицински-
те услуги, грешки в лечението или в организацията, 
финансови и етични взаимоотношения. Допитване-
то съдържа 36 въпроса и е напълно анонимно и доб-
роволно. Пациентът или негов представител, който 
попълва анкетата, може да остави информация за 
контакт само при желание за това. 
 
Според ИАМО, анкетата може да послужи за анализ, 
изводи и препоръки, които биха допринесли за по-
добряване на условията на работа и повишаване на 
удовлетвореността на персонала и пациентите в ле-
чебните заведения. 
 
 
 

 
ПРАВИТЕЛСТВОТО ВЪВЕЖДА АКТУАЛНИ  

СПИСЪЦИ С НАИМЕНОВАНИЯТА НА  
УДОСТОВЕРЕНИЯТА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА  

КВАЛИФИКАЦИЯ, ПОЛУЧЕНИ В СТРАНИ ОТ ЕС 
 

Правителството измени своето Решение № 619 от 
2009 г. за приемане на Списъка на регулираните 
професии в Република България. С промяната се 
въвеждат актуални списъци с наименованията на 
удостоверенията за професионална квалификация 
по регулираните на ниво ЕС професии (лекар, ле-
кар по дентална медицина, медицинска сестра - 
общ профил, акушерка, ветеринарен лекар, фарма-
цевт и архитект) и названията на курсовете за обу-
чение за придобиването на тези квалификации в 
държавите-членки на ЕС. Това съобщиха от прави-
телствената пресслужба, информира Zdrave.net. 
 
По този начин се подпомагат националните компе-
тентни органи по признаването на професионални 
квалификации по тези регулирани професии, при-
добити в други държави-членки.Измененията са 
направени с цел въвеждане в българското законода-
телство на Делегирано решение (ЕС) № 2017/2113 
на Европейската комисия от 11 септември 2017 г. за 
изменение на приложение V към Директива 
2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 
във връзка с удостоверенията за професионална ква-
лификация и наименованията на курсовете на обу-
чение. Те не засягат Списъка на регулираните про-
фесии в Република България по същество. 
 

УВЕЛИЧАВАТ СЕ ПАЦИЕНТИТЕ  
С МОЗЪЧЕН ИНСУЛТ 

 
Расте броя на пациентите с остър инсулт през 2018 
година. Това сочат данните на Националния център 
по обществено здраве и анализи.  Броят на хоспита-
лизираните пациенти през 2018 г. е над 57 000, от 
тях 52 205 са били с мозъчен инсулт, информира 
Clinica.bg.  
 
Над 3 609 са случаите на пациентите с вътремозъчен 
кръвоизлив. Диференцирано лечение чрез интраве-
нозна тромболиза е проведено при 748 пациенти с 
остър исхемичен инсулт. Няма данни колко от па-
циентите са лекувани в профилирано отделение за 
лечение на инсулти. Статистиката обаче показва, че 
от всички пациенти с остър инсулт, 12 122 са лекува-
ни в интензивно отделение.  
 

  НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ 

                 
                                     БР ОЙ 2          ГОДИНА 10                2019 г.               БАПЗ Г            
 
  БРОЙ 12               ГОДИНА  7                2016  г.               БАПЗ Г           
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НЗОК ПОЕМА ДЕЙНОСТИТЕ НА  
ФОНДА ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕЦА 

ОТ 1 АПРИЛ 2019 Г. 
 

От първи април 2019 г. Център "Фонд за лечение на 
деца" се закрива. Дейността му ще се поеме от Наци-
оналната здравноосигурителна каса, информира 
Clinica.bg. Освен това от началото на април започва 
работа и новата мега агенция „Медицински надзор", 
в която се вливат Изпълнителната агенция 
"Медицински одит" и Изпълнителната агенция по 
трансплантация.  
 

Промените бяха заложени в преходните и заключи-
телните разпоредби към Закона за бюджета на 
НЗОК, но сега здравното министерство направи и 
нужните корекции в съответните наредби. Те са пуб-
ликувани за публично обсъждане на сайта на ресор-
ното ведомство. С тях в новата Агенция 
„Медицински надзор" се определя да работят 106 
служители. На практика толкова е числеността на 
служителите на двете агенции, които влизат в съста-
ва ѝ. Изпълнителната агенция „Медицински одит" 
имаше 78 служители, 28 пък бяха тези в Изпълнител-
на агенция по трансплантациите.  

 
ПРАВЯТ ПОИМЕННИ СПИСЪЦИ НА 

НЕИМУНИЗИРАНИТЕ СРЕЩУ МОРБИЛИ ДЕЦА 
 

Районните здравни инспекции започват поименни 
списъци на неимунизираните срещу морбили деца, 
информира Zdrave.net. 
 

РЗИ-Варна вече е издала предписание до всички об-
щопрактикуващи лекари в областта да направят 
преглед на имунизационния статус на децата от тях-
ната пациентска листа на възраст от 13 месеца до 18 
години, които подлежат на имунизация срещу мор-
били. При открити неимунизирани деца или с пос-
тавена само една ваксина срещу морбили, те ще 
трябва незабавно да бъдат обхванати с една доза от 
комбинираната ваксина – морбили, паротит и рубе-
ола. 
 

Причина за мерките са регистрираните случаи на 
морбили в България, каза доктор Янка Драганова. 
Общопрактикуващите лекари трябва да предоставят 
списък с имената на неимунизираните деца до 22 
февруари т. г. Инспекторите насочват вниманието 
на лекарите и към ранно откриване признаците на 
морбили и организиране на необходимите действия 
за съобщаване, изолация, диагностика, превенция и 
лечение. 

 
Д-р Скендер Сила, 

Ръководител на българския офис на  
Световната здравна организация: 
ЕДНА ОТ НАЙ-ВАЖНИТЕ НИ ЦЕЛИ Е 

ДА СПРЕМ ДЕЦАТА ДА ЗАПОЧНАТ ДА ПУШАТ 
 

СЗО ще оказва необходимата подкрепа на правител-
ството на България, за да промотира здраве. Целта 
ни е да няма нито един изоставен човек. Това каза д-
р Скендер Сила, представител на СЗО и ръководи-
тел на българския офис на организацията, инфор-
мира Zdrave.net. Д-р Сила направи презентация на 
тема „Здраве през целия живот в светлината на стра-
тегия „Хоризонт 2020“ на СЗО и целите за устойчи-
во развитие“ по време на Шести национален бизнес 
форум Фарма стратегия „Здраве за всички“, който 
се провежда днес. 
 
По думите на д-р Сила здравният сектор има клю-
чова роля, заедно с образованието за качествен и по-
дълъг живот. „Когато се взимат предвид рисковите 
фактори като тютюнопушене и околна среда, не трябва 
да се пропуска и финансовото състояние на семейство-
то, в което е родено детето, както и мястото, на което 
живее. Дете, родено близо до депо за токсични отпадъци 
има много по-голяма вероятност да развие хронично за-
боляване“, каза д-р Сила. Той допълни, че да си ро-
ден в бедно семейство крие много по-големи риско-
ве от бъдеща инвалидизация, психическа дисфунк-
ционалност, тежки инфекции. 
 
„Една от най-важните ни цели е да спрем децата да за-
почнат да пушат или да ползват тютюневи изделия. За 
да се реализира тази цел трябва да има високи цени на 
цигарените продукти, така че децата да не могат да си 
ги купуват, да не се позволява пушенето в никакви зат-
ворени пространства, детски площадки, паркове, общес-
твен транспорт. Да се забрани изцяло рекламата на 
цигарени продукти, промотирането и спонсорирането 
им, както и да се повиши информираността за последс-
твията от употребата им“, изтъкна д-р Сила.  
 
„Четири са основните стълба, на които се крепи здраве-
опзването в държавите  – правителственото управление 
на здравния сектор, адекватна система на финансиране, 
адекватна система на човешките ресурси и постоянно 
подобряване на качеството. Във всички тези сфери има 
нужда от подобрение, включително и в България. Това не 
е спринт, това е маратон“, каза още д-р Сила. 
 

  НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ 

                 
                                     БР ОЙ 2          ГОДИНА 10                2019 г.               БАПЗ Г            
 
  БРОЙ 12               ГОДИНА  7                2016  г.               БАПЗ Г           
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ПАЦИЕНТИТЕ ДОПЛАЩАТ НАЙ-МНОГО  

ЗА ЛЕКАРСТВА 
 

Около 4,5 пъти повече средства за лекарства за до-
машно лечение вади от джоба си българският граж-
данин, отколкото плаща НЗОК. Това сочат данните 
на Националния статистически институт за 2016 г., 
информира Zdrave.net. 
 

През посочената година държавата в лицето на 
НЗОК и НОИ е платила за лекарства за домашно 
лечение 615,84 млн. лв., докато гражданите на Бълга-
рия са извадили от джоба си над 2,7 млрд. лв. за ме-
дикаменти. На второ място по разходи от собстве-
ния джоб спрямо заплащаното от държавата се на-
режда извънболничната помощ, където разходите 
на държавата и на пациентите са почти на едно ни-
во. За извънболнична помощ през 2016 г. държавата 
е платила 561,74 млн. лв., а пациентите са извадили 
от джоба си 524,96 млн. лв. 
 
Доплащането от джоба за рехабилитация пък възли-
за на около 30,5%, сочат още данните на НСИ. Пос-
ледна по доплащане в статистиката на НСИ изне-
надващо е болничната помощ, смятана традицион-
но за най-разходоемка за пациентите. Доплащането 
от джоба на пациента тук обаче е едва 14,33%, сочат 
данните. 
 

ЩЕ ПРАВЯТ СТРАТЕГИЯ ЗА  
ЛЕКАРСТВЕНИЯ СЕКТОР 

 
Нова стратегия ще чертае развитието на лекарствения 
сектор в България. Това стана ясно след среща на зам.-
здравния министър с представители на сдружение 
„Национална аптечна камара", информира Clinica.bg. Те 
бяха официално поканени в работната група, която ще 
изготвя стратегията. Участници в нея ще бъдат още 
представители на МЗ, НЗОК, ИАЛ, Националния съвет 
по цени и реимбурсиране на лекарствени продукти, AR-
PharM, БГФармА, Българския фармацевтичен съюз, па-
циентски организации и др.  
 
Тема на разговор беше и системата за верификация, коя-
то действа официално от 9 февруари 2019 г. Магистър-
фармацевтите декларираха, че не са срещу верификаци-
ята и определиха внедряването ѝ като полезно и в инте-
рес на българските пациенти. Поне шест месеца няма да 
бъдат налагани глоби и санкции във връзка със системата 
за верификация. Представители на „Национална аптеч-
на камара" внесоха в МЗ предложения за промени в нор-
мативната уредба, касаеща дейността на аптечния па-
зар в България. 

 
ВСЕКИ ВТОРИ БЪЛГАРИН  

НЕ Е ПОСЕЩАВАЛ ЛИЧНИЯ СИ  
ЛЕКАР В РАМКИТЕ НА ГОДИНА 

 
Над 52% от българите не са ходили на посещение 
при личния си лекар в рамките на една година. Това 
сочат данните на европейската статистическа служ-
ба Евростат, съобщи БНР. На първо място е Гърция - 
с 61% от населението, а България е на второ място.  
 

Средният показател за всички граждани на Евро-
пейския съюз е 24%, тоест един от всеки петима ев-
ропейци не е посетил джипито си в последните 12 
месеца. Около 20% от българите са направили визи-
та при личния си лекар между един и два пъти в 
годината, докато само 5% от сънародниците ни са 
посетили своето джипи повече от 10 пъти годишно. 
 

Още по-тревожна е ситуацията с посещението на 
сънародниците ни при зъболекар: над 80% от бълга-
рите въобще не са били при стоматолог през 12-те 
месеца на 2017 г., докато 18% са направили това 
един - два пъти и едва 2% - повече от 5 пъти за една 
година. 
 

Според данни на НСИ у нас през 2017 г. е имало по-
вече от 4 500 общопрактикуващи лекари и над 8 000 
стоматолози. По брой на общопрактикуващи лека-
ри на 100 хиляди души население страната ни заема 
едно от последните места в ЕС - 64 джипита на 100 
000 българи. 
 

НАД 700 000 СА  
ЗДРАВНОНЕОСИГУРЕНИТЕ У НАС 

 
719 000 са здравно неосигурените лица към 31 де-
кември 2017 г. Това става ясно от отговора на фи-
нансовия министър Владислав Горанов на въпрос на 
депутата от БСП Лало Кирилов, информира 
Zdrave.net. 
 
Броят на българските граждани без здравни осигу-
ровки е изчислен на базата на оценка на актуалната 
характеристика и на ефекта от третиране на анали-
зирания риск „Недекларирани и невнасяне на 
здравни осигуровки на задължените лица в Бълга-
рия“, става ясно от отговора на министъра. Според 
същата оценка е изчислен и броя на неосигурените 
за предходните години. Така за 2010 г. те са били 
711 000, за 2011 г.  – 750 000, за 2012 г. – 813 000, за 2013 
г. – 839 000, за 2014 г. – 779 000, за 2015 г. – 645 000, за 
2016 г. – 705 000. 
 

  НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ 

                 
                                     БР ОЙ 2          ГОДИНА 10                2019 г.               БАПЗ Г            
 
  БРОЙ 12               ГОДИНА  7                2016  г.               БАПЗ Г           
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ЗАСЕГНАТИТЕ ОТ РЕДКИ БОЛЕСТИ У НАС 
СА БЛИЗО 400 000 

 
"Засегнатите от редки болести пациенти в България са 
близо 400 000 души. По-голямата част от страдащите 
от тези заболявания са деца." Това каза председателят 
на парламентарната комисия по здравеопазване д-р 
Даниела Дариткова по време на откриването тър-
жествената церемония в парламента по случай Деня 
на редките болести, който се отбелязва днес. Д-р Да-
риткова припомни, че близо 80% от този вид болес-
ти са с генетичен произход, а други са резултат от 
инфекции, алергии, екологични причини или деге-
неративни промени, информира Zdrave.net. 
 

„Това е един ден, в който всички заедно можем да обеди-
ним усилията и намеренията си, за да направим живота 
хората с редки заболявания по-добър. Това, че съотноше-
нието при болните деца – възрастни е 50:50 е един значи-
телен успех, който се дължи на лекарите, които не се 
предават пред трудното поставяне на диагнозата“, каза 
зам.-министърът на здравеопазването д-р Бойко 
Пенков. 
 

„Ние все още сме длъжници на нашите пациенти. Изклю-
чително сме щастливи обаче, че тази година има нови 
лечения, които можем да приложим в България. Едно от 
тях е за спинално-мускулната атрофия, едно заболяване, 
за което преди години нямаше никаква надежда. Много се 
надявам, че нашето законодателство ще бъде направено 
така, че достъпът до новите лечения ще се ускори, а спи-
съкът на редките болести ще се актуализира всяка годи-
на, а не на четири години“, каза председателят на Бъл-
гарското дружество по невромускулни заболявания 
проф. д-р Ивайло Търнев. 
 

 
 

 
 

РАЗПРЕДЕЛЯТ РЕЗЕРВА НА НЗОК СПОРЕД  
ДЕЛА НА РАЗХОДИТЕ ЗА  

РАЗЛИЧНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА УСЛУГИ 
В ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 

 
Резервът на НЗОК ще се разпределя и според дела 
на разходите, които са направени през годината за 
джипита, специалисти, болници, зъболекари и ле-
карства. Това предвижда решение на Надзорния 
съвет на фонда, информира Clinica.bg. 
 

Размерът на резерва през тази година е над 127 млн. 
лв. От разпределението му на практика са изключе-
ни само медицинските изделия. Тази година обаче за 
тях имаше заложено по-голямо увеличение. 
 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО  
ПРАВИ ДИРЕКЦИЯ  

"ЕЛЕКТРОННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ" 
 

Ще бъде създадена самостоятелна дирекция 
„Електронно здравеопазване“ в МЗ. Това предвижда 
новия устройствен правилник на министерството, 
публикуван за обществено обсъждане, информира 
Zdrave.net. Целта е да се оптимизират дейностите 
по провеждане на стратегията за електронно 
здравеопазване и въвеждане на националната 
здравна информационна система, като част от 
общата стратегия за електронно управление в 
администрацията, както и да се оптимизират 
процесите по въвеждането и предоставянето на 
електронни административни услуги и на обмен на 
документи със средствата на информационните и 
комуникационните технологии, с оглед намаляване 
на административната тежест за гражданите и 
бизнеса.  Обособява се и отделно звено „Сигурност 
на информацията и защита на данните“. 
 

  НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ 

                 
                                     БР ОЙ 2          ГОДИНА 10                2019 г.               БАПЗ Г            
 
  БРОЙ 12               ГОДИНА  7                2016  г.               БАПЗ Г           

 

 

 
 

КООПЕРАЦИЯТА НА СЛЕПИТЕ СТАНА ЧЛЕН 
НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ 

 
Националната потребителна кооперация на слепите в България вече е официален член на Национал-
ния съвет за хората с увреждания към МС. Това реши Министерският съвет като призна организацията 
за национално представителна. Тя ще се ползва с тези права за срок от три години, считано от 18 февру-
ари 2019 г., информира Zdrave. net.   
 
Организацията има изцяло социален характер. Тя съдейства за благосъстоянието и задоволяване инте-
ресите и потребностите на своите членове във връзка с тяхната интеграция и социализация в общество-
то. Дейностите на кооперацията са насочени към материално стимулиране, подпомагане в натура. Фо-
кус са и социални услуги, специални грижи за самотните, лежащо болните, младите хора и семействата, 
както и осигуряване на правна, методическа, техническа помощ и др. 
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МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА  
ОТВАРЯ ВРАТИ 

ЗА БЪДЕЩИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ 
 

Медицински университет "Проф. д-р Параскев Сто-
янов" - Варна отваря врати за кандидат-студенти и 
техните родители. Всички, които се интересуват от 
обучението в университета могат да го посетят на 22 
и 23 март 2019 г., информира Clinica.bg.  
 
През тези дни четирите факултета към университе-
та – "Медицина", "Дентална медицина", "Фармация" 
и "Обществено здравеопазване", както и Медицинс-
кият колеж ще осигурят достъп на желаещите да 
разгледат учебните бази на МУ-Варна. По време на 
събитието родители и кандидат-студенти ще имат 
възможност да се срещнат с представители на уни-
верситета, които ще отговорят на запитвания и ще 
консултират при избора на специалност.  
 
В програмата е предвидена и демонстрации на живо 
на 3D анатомия на човека, 3D холограми на органи, 
виртуална микроскопия. Посетителите ще могат да 
разгледат и е най-богатата в страната музейна сбир-
ка по анатомия и да видят симулационен софтуер за 
физиологични експерименти и изследвания. В МУ-
Варна ще бъде направена и демонстрация на диги-
талните 3D технологии в денталната медицина. Кан-
дидат-студентите ще имат възможността и да прове-
дат микроскопски наблюдения и лабораторни екс-
перименти. Те включват наблюдение на кръвни 
клетки и живи растителни обекти; определяне на 
кръвни групи; техника за снемане на отпечатъци, 
използвана в съдебната медицина и криминология-
та; измерване на нивата на глюкоза и холестерол в 
кръвта; тестове за наркотични вещества; изолиране 
на ДНК; приготвяне на различни лекарствени фор-
ми и др. 
 
Зрелостниците ще получат и указания за кандидатс-
тудентския изпит по химия и ще могат да наблюда-
ват електронно обучение във виртуална класна стая. 
Предвидени са и срещи са с курсисти от различни 
специалности, които ще разкажат за студентския 
живот. 
 

 
 
 
 
 

 
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ 
ПРОВЕДЕ ДЕН НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТА 

 

При голям интерес премина Деня на кандидат-
студента, който се проведе на  територията на Ме-
дицински университет-Пловдив, информира 
Zdrave.net. 
 

Младите хора имаха възможност да се срещнат с 
председателите на изпитните комисии и 
председателя на техническата комисия и да получат 
информация как ще протече целия процес по 
кандидатстване и записване в МУ - Пловдив. 
Кандидатите да следват в Медицински университет 
– Пловдив бяха запознати, че висшето държавно 
училище е акредитирано от Националната агенция 
за оценяване и акредитация с една от най-високите 
оценки за висше учебно заведение в България, което 
е гаранция за високото качество на академичното 
преподаване и за стратегическото развитие на нау-
ката. Основан през 1945 г., университетът е обучил 
над 43 000 български и чуждестранни студенти от 45 
страни в Европа, Азия, Америка, Африка. 
 

Студентският информационен център на МУ – 
Пловдив предоставя комплексни услуги по приема, 
записването и административното обслужване на 
български и чуждестранни студенти. От няколко 
години се предоставя възможност за кандидатстване 
онлайн. 
 

Студентите се обучават на една от най-
съвременните технологии – две 3D интерактивни 
маси за виртуални дисекции и последно поколение 
микроскопи. Симулационният тренировъчен цен-
тър на МУ – Пловдив е единственият по рода си ме-
дицински обучителен комплекс в България и е сред 
най-добрите в Европа. Той разполага с най-новите 
лапароскопски, артроскопски и ендоскопски симу-
латори за виртуална реалност, както и с виртуална 
операционна зала. 

  НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ 
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ДЪРЖАВАТА ЩЕ ГАРАНТИРА  
СТУДЕНТСКИ ЗАЕМИ С 50 МЛН. ЛВ. 

 
50 млн. лв. ще гарантира държавата за студентски заеми, 
реши Министерския съвет. Кредитите за висше образование 
се отпускат на студентите без поръчители. В случай че 
длъжниците изпаднат в несъстоятелност да погасят заема 
си, парите се изплащат от държавата. Голяма част от кре-
дитите, които теглят студентите, са за следване на меди-
цина, информира Clinica.bg. 
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МЗ КАЧИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ  
ПРОЕКТОНАРЕДБА ЗА ЗАПЛАЩАНЕ  
НА МЕДИЦИНСКИ И ДРУГИ УСЛУГИ, 

ИЗВЪН ОБХВАТА НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО 
ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ 

 
Държавата ще плаща на децата медицинските изде-
лия, високоспециализирани апарати/уреди за инди-
видуална употреба, диетични храни за специални 
медицински цели и лекарствени продукти, които не 
са включени в Позитивния лекарствен списък, но ще 
е нужно предварително одобрение. Това става ясно 
от проекта на Наредба за медицинските и други ус-
луги по чл. 82, ал. 1а и 3 от Закона за здравето и за 
реда и условията за тяхното одобряване, ползване и 
заплащане, публикуван за обществено обсъждане, 
информира Zdrave.net. 
 
С проекта се предлага услугите както за възрастни, 
така и за деца, за които ще се заплаща по реда на 
наредбата, да обхващат трансплантация на органи и 
хемопоетични стволови клетки в лечебни заведения 
в чужбина, в случаите, когато не се извършва или не 
може да се извърши своевременно в България. За 
децата услугите, които се предлага да бъдат запла-
щани, обхващат и възможности за лечение в чужби-
на с диагностични и лечебни процедури, за които 
няма условия за своевременното им извършване у 
нас. 
 
В проекта на наредба е предвидено в обхвата на ме-
дицинските дейности за деца да бъде включено и 
заплащането на услуги, подпомагащи лечението им 
в страната. В тези дейности е включено лечението на 
редки заболявания, заплащане на медицински изде-
лия, високоспециализирани уреди/ апарати за ин-
дивидуална употреба, диетични храни за специални 
медицински цели и лекарствени продукти. 
 
Немедицинските услуги, които ще бъдат заплащани 
от държавата са заплащане за детето и един негов 
придружител на транспорт, престой и устен превод 
при необходимост. Предвижда се възможност за зап-
лащане за транспорт и престой и на лекар-
придружител при доказана медицинска необходи-
мост. Предвидена е и възможност за финансиране 
на участието на чуждестранни медицински специа-
листи в диагностични и лечебни процедури и тран-
сплантации в България. 
 
 

 
РАЗРАБОТЕНО Е НОВО ЗАДАНИЕ ЗА  

ЕДИННАТА ИНФОРМАЦИОННА ЗДРАВНА  
СИСТЕМА 

 

"Знаете, че процедурата по обществената поръчка за 
единната здравна информационна система, в която е 
включен и Раковият регистър, беше обжалвана пред КЗК. 
Комисията взе решение в наша полза, т.е. продължаваме 
да работим по този въпрос. Сега сме разработили ново 
задание и до средата на февруари очакваме офертите на 
кандидатите да реализират регистъра". Това каза ми-
нистърът на здравеопазването Кирил Ананиев по 
време на блиц контрол в парламентарната здравна 
комисия в отговор на въпрос на депутата от ДПС д-
р Нигяр Джафер какво се случва с регистъра, ин-
формира Zdrave.net.  
 

„Раковият регистър ще бъде един от първите, които ще 
бъдат разработени. Така че той ще стане неразделна 
част от единната национална здравна информационна 
система“, изтъкна  министър Кирил Ананиев.   
 

Работата по регистрите се извършва по проект 
„Доизграждане на националната здравна информа-
ционна система“, финансиран безвъзмездно в рам-
ките на Оперативна програма „Добро управление“ 
2014-2020, с приоритет електронно здравеопазва-
не.Общият брой на регистрите, които трябва да бъ-
дат включени в системата, е 105, като те се отнасят 
до заболявания, лекарства, медици, лечебни заведе-
ния, служби по трудова медицина и т.н. Част от ре-
гистрите са служебни, а друга част – публични, а 
основните структури, отговарящи за тях, са МЗ, 
НЗОК, ИАЛ, ИАТ, РЗИ и НЦОЗА. 
 

60% ОТ ЕПИЛЕПСИИТЕ СЕ ПРОЯВЯВАТ  
В ДЕТСКА ВЪЗРАСТ 

 

Хората с епилепсия в България са около 50 000 ду-
ши, като при 30% от тях заболяването не се повлия-
ва от медикаментозно лечение. Най-засегнати от 
заболяването са децата, тъй като над 60% от епилеп-
сиите започват в детска или в юношеска възраст. 
Това стана ясно на пресконференция с участието на 
специалисти, информира Zdrave net. Медикамен-
тозната резистентност се смята за доказана, когато 
два подходящи и правилно приложени медикамен-
та не са довели до задоволителен контрол на епи-
лептичните пристъпи. Това се случва при около 10 
000 пациенти. Точно при тях трябва да се направи 
преценка дали хирургична интервенция би напра-
вила тяхното заболяване по-леко или дори да доведе 
до спиране на епилептичните пристъпи. 
 

  НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ 

                 
                                     БР ОЙ 2          ГОДИНА 10                2019 г.               БАПЗ Г            
 
  БРОЙ 12               ГОДИНА  7                2016  г.               БАПЗ Г           

 

 



105  

ЗДРАВНИ ГРИЖИ, брой 2/2019 

   

 НОВИНИ ОТ ЕС 

 

 

 
 

Европейската комисия представи днес пакет от пре-
поръки за създаването на сигурна система, която ще 
позволи на гражданите да имат достъп до своите 
електронни здравни досиета във всички държави 
членки, информира Zdrave.net.   
 

Понастоящем възможностите на европейските граж-
дани за достъп до електронните им здравни досиета 
в рамките на ЕС значително се различават в отделни-
те държави. Въпреки че някои граждани имат достъп 
до част от своите електронни здравни досиета на на-
ционално равнище или през граница, за много други 
достъпът до цифрови технологии е ограничен или 
изобщо липсва. Поради това Комисията отправя пре-
поръки, които ще улеснят сигурния достъп през гра-
ница в пълно съответствие с Общия регламент относ-
но защитата на данните. 
 

Държавите членки вече са започнали да осигуряват 
достъп и възможности за трансграничен обмен на 
част от информацията, съдържаща се в електронните 
здравни досиета. От 21 януари 2019 г. финландските 
граждани могат да купуват лекарства в Естония с 
електронни рецепти, а люксембургските лекари ско-
ро ще имат достъп до обобщена здравна информа-
ция за пациентите от Чехия. 
С днешните препоръки се предлага държавите член-
ки да разширят тази практика за още три вида ин-
формация от здравното досие – за лабораторни изс-
ледвания, епикризи, резултати от образна диагности-
ка и медицинското им разчитане. Наред с това тази 
инициатива проправя пътя за разработването на тех-
ническите спецификации, които следва да се използ-
ват за обмена на здравни досиета във всеки отделен 
случай. 
 

В резултат на това достъпът до пълните лични здрав-
ни досиета в целия ЕС може да донесе огромни ползи 
за европейските граждани, отбелязват от ЕК. Като 
пример посочват ситуация, при която при пътуване-
то си в друга държава от ЕС дадено лице претърпи 
злополука – тогава лекарите ще разполагат с незаба-
вен достъп до информация за пациента (например 
до данни за хронични заболявания, алергии или не-
поносимост към определени лекарства). Това може  
 

 
съществено да повиши ефикасността и навремен-
ността на лечението. Друга от ползите е подобрява-
нето на качеството и осигуряването на последовател-
ност и непрекъснатост на здравните грижи за граж-
даните, пътуващи в рамките на ЕС. Това също така 
ще подпомогне научноизследователската дейност в 
областта на медицината с оглед на сериозните здрав-
ни предизвикателства, свързани с хроничните и нев-
родегенеративните заболявания, посредством улес-
нения обмен на данни. Тази дейност ще може да се 
развива само с пълното съгласие на гражданите и в 
пълно съответствие с европейските правила за защи-
та на данните, подчертават от ЕК. 
 

Разширяването на достъпа до данни ще спомогне за 
оказване на подкрепа за ефективността и устойчи-
востта на здравните системи, например чрез споде-
ляне на информация за актуални лабораторни или 
радиологични изследвания на пациента. По този 
начин няма да се налага дадена болница в друга 
държава членка отново да прави същите изследва-
ния, като така ще се спести време и ще се намалят 
болничните разходи, допълват от Европейската ко-
мисия. 
 

С цел по-нататъшно развитие на този обмен на ин-
формация ще бъде проведен Съвместен процес за 
координация между Комисията и държавите член-
ки. Това ще даде възможност за участие и принос от 
заинтересовани страни като представители от секто-
ра, работещите в сферата на здравеопазването и 
представители на пациентите както на равнище ЕС, 
така и от отделните държави членки. 
 

Съвместният процес за координация ще гарантира 
участието на всички съответни страни в разработва-
нето на Европейския формат за обмен на електрон-
ни здравни досиета. В рамките на мрежата за 
електронно здравеопазване държавите членки ще 
изготвят практически насоки за изпълнение и за 
наблюдение на напредъка по изпълнението им. 
 

До края на 2021 година се очаква над 20 държавни от 
общността да започнат да обменят обобщена здрав-
на информация и електронни рецепти, съобщи 
БНР. 

 
 

EВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ПРЕДСТАВИ ПАКЕТ ОТ ПРЕПОРЪКИ 
ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ДОСТЪП ДО  

ЕЛЕКТРОННИТЕ ЗДРАВНИ ДОСИЕТА В РАМКИТЕ НА ЕС  
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ПАРЛАМЕНТЪТ НА КИПЪР ПРИЕ ЗАКОН, 
С КОЙТО СЕ ЛЕГАЛИЗИРА МЕДИЦИНСКИЯТ КАНАБИС 

 
Парламентът на Кипър прие днес закон, с който се легализира медицинският канабис, съобщи 
БНР. Гласуваните законодателни разпоредби регулират отглеждането, производството, разпрост-
ранението, вноса на семена и растения на медицински канабис, и неговата употреба в Кипър. Но-
вите регламенти определят също така въвеждането на лицензионни такси, както и налагането на 
административни глоби при нарушения. 
 

Според приетия закон Кипър ще лицензира само трима производители в първите 15 години. Цел-
та е да се привлекат големи чуждестранни компании, икономически стабилни, с опит в областта 
на отглеждането и производството на медицински канабис. Ограничаването на техния брой е и от 
съображения за безопасност, за да се предотврати неговото незаконно използване. 
 

Новото законодателство регламентира употребата на канабиса за провеждане на медицински изс-
ледвания, за приготвяне на препарати от аптеки за медицински цели или производството на фар-
мацевтични продукти, както и безплатното му предоставяне по лекарско предписание на нуждае-
щи се пациенти. 

 
Според доклад на Световната здравна организация: 

82 596 ДУШИ ОТ СТРАНИТЕ В ЕВРОПЕЙСКИЯ РЕГИОН 
СА БИЛИ БОЛНИ ОТ МОРБИЛИ ПРЕЗ 2018 Г. 

 
През 2018 г. морбилите засегнаха 47 от всички 53 държави в Европейския регион. Това сочи докла-
дът на Световната здравна организация, който бе публикуван преди няколко дни, информира 
здравният сайт Clinica.bg. 
 
През миналата година заразени бяха 82 596 души или три пъти повече от тези през 2017 г., а 72 деца 
загинаха. Сред тях бяха Украйна с над 36 000 болни от морбили, Сърбия - с над 5000, Албания със 
1408, Гърция – с 2538, Грузия – с 1562 и т.н. Бумът на морбилите дойде само година, след като Евро-
па докладва, че покритието с втората доза на ваксината на Стария континент е 90%, а на първата – 
95%. Прогресът очевидно се оказва недостатъчен. 
 
"Картината през 2018 г. показа, че прогресът в имунизационното покритие ще е недостатъчно, за да спрем 
циркулацията на вируса, докато има пропуски на регионално ниво", казва директорът на СЗО за Европа 
д-р Жужана Якоб. Според нея няма как да постигнем по-здраво население на световно ниво, ако не 
се работи на локално ниво. За да се елиминират морбилите, покритието с втората доза ваксина 
трябва да е поне 95%. А то е по-ниско в 34 държави. То е такова сред определени групи население, 
дори в страни, където е над заветните 95%. 
 
Европейският екшън пан за ваксинация предвижда до 2020 г. всички 53 държави да елиминират 
морбилите и рубеолата. Това означава поне 95% от населението да бъде имунизирано с двете задъл-
жителни дози. За тази цел всяка държава трябва да осигури нужните дози ваксина, да установи кои 
групи са пропуснати и да ги ваксинира. Задължително да имунизира медицинските специалисти. 
Също така те да са тренирани да установяват навреме появата на шарката и да спират разпростра-
нението ѝ. Съществена част за елиминиране на морбили е и отговорът на притесненията и страхо-
вете на част от хората от ваксините, повишаване на доверието в тези продукти. 
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РАЗХОДИТЕ ЗА ЗДРАВЕ В СВЕТА ДОСТИГАТ  
ДО 10% ОТ СВЕТОВНИЯ БРУТЕН  

ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ 
 
Разходите за здраве се повишават по-бързо в сравне-
ние с останалата част от световната икономика и сти-
гат до 10% от световния Брутен вътрешен продукт 
(БВП). Нов доклад на Световната здравна организа-
ция (СЗО) разкрива възходящата траектория на гло-
балните разходи за здравеопазване, особено забеле-
жима в страните с ниски и средни доходи, където 
разходите за здравеопазване нарастват средно с 6% 
годишно в сравнение с 4 % в страните с високи дохо-
ди, информира на 22.02.2019 г. Zdrave.net. 
 
В разходите за здравеопазване са включени държав-
ните плащания, доплащане от пациентите, добро-
волното здравно осигуряване или застраховане, 
здравни програми, предоставяни от работодателя и 
дейности на неправителствени организации. Средно 
51% от плащанията за здравеопазване идват от дър-
жавния бюджет, а  повече от 35% са лични средства 
на пациента. Една от последиците е, че близо 100 ми-
лиона души стигат до крайна бедност всяка година, 
категорични са от СЗО. 
 
Докладът подчертава тенденцията за увеличаване на 
дела на публичното финансиране в страните с нисък 
и среден доход и намаляване на доплащането в стра-
ните със средни доходи. 
 
„Увеличаването на публичните средства е от съществено 
значение за постигането на универсално здравно покри-
тие и свързаните със здравето цели за устойчиво разви-
тие“, изтъква директорът на СЗО д-р Тедрос Аданом 
Гебрейесус. "Трябва да се обърне внимание, че парите за 
здравеопазване не са разходи, а инвестиция за намаляване 
на бедността, работните места, производителността, 
инвестиция в по-здравословни, по-безопасни и по-
справедливи общества", допълва той. 
 
Докладът показва, че от 2000 г. насам държавните 
средства за здравеопазване на глава от населението са 
се удвоили в страните със средни доходи. Правителс-
твата харчат средно по 60 долара на човек за здраве в 
страни с по-нисък среден доход и близо 270 долара 
на човек в страни със средни доходи. 
 
Данните показват още, че в страните с ниски и сред-
ни доходи повече от половината разходи за здравео-
пазване са предназначени за първична здравна по-
мощ. Въпреки това по-малко от 40% от всички разхо-
ди за първична здравна помощ идват от държавните 
бюджети. 

 
 

УВЕЛИЧАВАТ СЕ БОЛНИТЕ ОТ РАК  
В СВЕТОВЕН МАЩАБ 

 
На 4-ти  февруари по традиция се отбелязва Светов-
ният ден на борбата с онкологични заболявания. 
Очаква се новите случаи на рак да нараснат на 18.1 
млн. , според данните на СЗО и Международната 
организация за изследване на рака, информира 
Clinica.bg.  
 
Последните данни за разпространение на раковите 
заболявания и тежестта на засягане на хората по 
света са публикувани от СЗО и Международната 
организация за изследване на рака през септември 
2018 г. в Global Cancer Observatory (Globocan 2018).  
 
Базата данни на Globocan 2018 предоставя изчислени 
показатели за заболяемостта и смъртността в 185 
страни за 36 видове рак и за всички локализации за-
едно. Очаква се, че през  2019 г. от рак да починат 
над 9.5 млн. души в световен мащаб. Това означава 
един на всеки 5 мъже и една на 6 жени в света да раз-
вие заболяването през своя живот и един на 8 мъже и 
една на 11 жени да почине от него. Броят на прежи-
вели 5 години с диагнозата рак или т.н. 5-годишна 
болестност е изчислен на 43.8 млн. 
 
Ракът на белия дроб, женската гърда и колоректал-
ния карцином са трите основни локализации при 
заболелите и едни от първите пет при починалите 
(съответно, първо, пето и второ място). На тези три 
локализации заедно, се дължи 1/3 от заболяемостта 
и смъртността от рак в света. 
  
Ракът на белия дроб и женската гърда са водещите 
локализации при двата пола, с приблизително 2.1 
млн. диагностицирани при всяка една от тях през 
2018 г. или 11.6% от глобалното засягане от рак. Ко-
лоректалният карцином е третата по честота локали-
зация с 1.8 млн. нови случаи и 10.2% от всички, след-
ван от рака на простатата (1.3 млн. случаи, 7.1%) и 
стомаха (1.0 млн., 5.7%).  
 
Ракът на белия дроб, също така, е водеща причина за 
умиранията от рак по света с 1.8 млн. смъртни слу-
чаи или 18.4% от всички починали, следван от коло-
ректалния карцином и рака на стомаха (съответно, 
881 000 умирания, 9.2% и 783 000 умирания, 8.2%).  
 
Поради по-добрата си прогноза, ракът на женската 
гърда заема пето място с 627 000 умирания, 6.6% от 
всички смъртни случаи. 
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КАК ДА ЗАСИЛИМ ИМУННАТА СИ ЗАЩИТА 

 

Чрез храненето си ние можем да подкрепим имунната си система и възстановителните процеси след прекараните 
през зимата инфекции. Известно е, че храненето съществено повлиява имунитета, като значение имат както 
недохранването, хранителните дефицити и поднорменото тегло, така и прекомерният хранителен прием, нездра-
вословният модел на хранене, свръхтеглото и затлъстяването.  

Дефицитът на витамините А, Е, С и В6, както и на минералите цинк, селен и желязо нарушават имунитета и 
устойчивостта на организма ни към всички заболявания, свързани с него. Тези витамини и минерали играят спе-
циална роля в имунните реакции, за образуването и активността на имунните клетки. Неблагоприятно е и дейс-
твието на големите количества захар, тъй като те може да бъдат причина за образуване на вещества, които сти-
мулират възпалителните процеси. 

                  Препоръчителни храни за подкрепа на имунитета: 

1. Яжте плодове и зеленчуци не по-малко от 400 грама на ден. 
Тези с червен, жълт и тъмно зелен цвят са богати на каротени. 
Същевременно в по-голяма част от тях има много витамин С и 
флавоноиди. Много полезни са цитрусовите плодове – порто-
кали, лимони, мандарини, грейпфрут, също и киви. Витамин С 
значително подобрява всмукването на желязото от растенията. 
Такова действие имат и плодовите киселини. Затова, за да усво-
ите по-добре съдържащото се желязо в боба, лещата, пълнозър-
нестия хляб, спанака или копривата, пийте по време на ядене 
лимонов или портокалов сок или яжте цитрусови плодове за 
десерт. Киви, шипков чай също са много богати на витамин С.  

 

2. Чесънът, лукът кромид и праз лукът съдържат сулфиди, съединения 
на сярата, които не само засилват имунната система, но и спират растежа 
на микробите, намаляват възпалителните процеси. За да се образуват 
тези съединения обаче е необходимо чесънът да се нареже и смачка, лу-
кът и праз лукът да се нарежат и след това да постоят известно време. То-
гава от тях се отделят ензими, които довеждат до образуване на активните 
вещества.  

 

3. Киселото мляко е друга ценна храна, която ежедневно трябва да 
ядем за подкрепа на имунитета и за да сме здрави. Млякото не само 
съдържа ценни белтъци, но има специално значение поради живите 
млечни бактерии. Те са мощно оръжие за подкрепа на имунната 
защитна бариера на червата и подтискат растежа на вредните, пре-
дизвикващи болести микроорганизми.  
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4. Постното месо, рибата, млякото и млечните продукти, яйцата са източ-
ници на висококачествени белтъци. Консумирайте ежедневно поне един 
представител от белтъчните храни, както за възстановяване на белтъчните 
загуби, така и за подкрепа на имунитета. Месото, рибата и яйцата са богати 
на витамин В6. Месото и яйцата съдържат цинк и желязо. Рибата и другите 
морски храни са основният източник на селен. Рибните мазнини са богати 
на омега-3 мастни киселини, които имат противовъзпалително действие. 
Затова консумирайте риба поне един - два пъти седмично.  

 

5. Бобовите храни и ядките, освен че са добри източници на бел-
тък, съдържат и нужните за поддържане на имунитета витамин В6, 
цинк и желязо. Бобовите храни са богати и на сапонини - вещества, 
които “мобилизират” имунната система. Ядките са богати и на 
витамин Е, съдържат селен и флавоноиди.  

 

 

6. Консумирайте пълнозърнест хляб и макаронени изделия от пъл-
нозърнесто брашно. Те са богати на минерали и витамини, също и на 
полезните за здравето растителни влакнини.  

 

 

 

 

7. Ако имате проблеми с теглото, намалете количеството на консу-
мираната храна. Ограничете приема на мазнини от всички възмож-
ни източници. Намалете консумацията на празни калории от захар 
и продукти, включващи захар, напр. безалкохолни напитки. Огра-
ничете алкохола. Увеличете зеленчуците и несладките плодове. 
Следете теглото си.  

 

 

8. Увеличете физическата си активност, правете 1 час дневно това, което оби-
чате: ако предпочитате да се разхождате – ходете пеша, ако обичате да тичате, 
плувате или за играете народни танци, възстановете заниманията си. 

 

 

 

Проф. д-р Стефка Петрова, 
специалист по хранене и диететика 
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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.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ЛЮБОПИТНО 

                 
                                     БР ОЙ 2          ГОДИНА 10                2019 г.               БАПЗ Г            
 

 

 

 

 
 
 

УЧЕНИ НАПРАВИХА "СОЦИАЛНА МРЕЖА" 
ОТ СВЪРЗАНИ МОЗЪЦИ 

 
 

Учени са успели да свържат мозъците на трима души, което им позволява да общуват без думи и симво-
ли, само чрез моделите на невронната активност, информира Redmedia.bg. като се позовава на съобщение 
на сайта OFF Наука. Постижението е на изследователи от Вашингтонския университет и 
Университета Карнеги Мелън. В експеримента си те са използвали електроенцефалография (EEG), коя-
то стимулира патерните на активност на мозъчните неврони с помощта на електроди, закрепени към 
черепа. Обратният отговор е постигнат чрез транскараниална магнитна стимулация (TMS), възбуж-
дайки невроните на реципиента чрез слаби външни магнитни полета. Предишни експерименти са позво-
лили на неврофизиолозите да създадат първия "Мозъчен интернет" - BrainNet, който свързва мозъците 
на трима доброволци едновременно. 
 
"Тези резултати откриват възможността за бъдещи интерфейси "мозък - мозък", които ще осигурят 
колективно решаване на задачи с помощта на "социална мрежа" от свързани мозъци", пишат учените в 
научна статия. 
 
 В проведените експерименти доброволците играят опростен тетрис като е нужно да решават само 
дали да се превърти падащата фигура на 180° или да не се пипа. Самият играч не може да вземе решение - 
той вижда само горната половина на екрана, но мозъкът му е свързан с апарат за магнитна стимулация 
TMS, а той чрез сложна компютърна програма - с мозъците на другите двама членове на мрежата, на 
които са поставени ЕЕГ електроди. Тези двама играчи виждат екрана и могат да решат какъв ход тряб-
ва да се предприеме. След като направят избора си трябва да задържат поглед на една от двете светлини, 
трепкащи с различни честоти (15 и 17 Hz) за „да” и „не”. Наблюдението на това трептене предизвиква 
съответни колебания на активността на зрителната кора, които се отчитат от енцефалографа. Нак-
рая, с помощта на TMS, тези трептения се предават в мозъка на третия участник, който ги вижда 
като светкавици - фосфени, които се появяват в зрителното му поле. 
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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 

Каталожният номер на списание 
"Здравни грижи" е 1332. 

 
 

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

 
 

Внимание: 
Съхранявайте документа,  

удостоверяващ Вашия личен  
абонамент и представете негово 
копие в съответната Регионална 

колегия на БАПЗГ, за да бъдат  
регистрирани кредитните точки 

в Националния регистър на 
БАПЗГ.   

 
 

 
  ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ 

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

Повече  подробности:  
в сайта на БАПЗГ 

или на тел. 02 915 69 11. 


