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АБОНАМЕНТНА КАМПАНИЯ 
    ЗА СПИСАНИЕ "ЗДРАВНИ ГРИЖИ" 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Уважаеми професионалисти по здравни грижи, 
Годишната абонаментна кампания за 2020 г. се извършва, както следва: 

 

Фирма “ДОБИ ПРЕС” ЕООД 
Целогодишно (за справка – тел. 02 963 30 82) 

 
“БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД 

От първо до 15-то число на текущия месец (краен срок 15 март 2020) 
Каталожният номер на сп. “Здравни грижи” е 1332. 

 

От тази година имате въъзможност да се абонирате и за електронен вариант на списанието. 
Всеки брой ще се качва в платформата за дистанционно обучение на сайта на БАПЗГ.  

Таксата за абонамента трябва да се преведе на банковата сметка на БАПЗГ 
като се посочи основанието за превеждане на сумата  

(онлайн абонамент за сп. "Здравни грижи"): 

IBAN: BG69 BPBI 8170 1714 0267 54 
BIC: BPBIBGSF 

Банка “Юробанк България” АД 
 

Достъпът до електронния вариант е възможен след регистрация в платформата  
за дистанционно обучение на сайта на БАПЗГ 

 

Годишен абонамент за печатния вариант – 18.00 лв. 
Годишен абонамент за електронния вариант – 10.00 лв. 

Абонаментът за сп. "Здравни грижи" носи 15 кредитни точки 
 

Внимание:  
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. 

 
При необходимост от допълнителна информация свържете се с нас: 

02/ 915 69 15, 0886 196 991, 0888 011 868 

  АБОНАМЕНТ 

                 
                                   БРОЙ 2         ГОДИНА 11              2020 г.           БАПЗ Г            
 
  БРОЙ 12               ГОДИНА  7                2016  г.               БАПЗ Г           
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 Здравейте колеги, 
 
През месец февруари се случиха важни събития, които черта-
ят бъдещето на съсловието на професионалистите по здравни 
грижи.  
 
На 11.02.2020 г. проведохме среща с министъра на здравеопазва-
нето г-н Кирил Ананиев и зам.-министъра г-жа Жени Начева. 
Основната ни цел беше да уведомим министъра за приетите 
решения на Петия редовен конгрес на БАПЗГ, които са в името 
както на съсловието, така и на българските граждани. Обяс-
нихме, че създаването на Регионални професионални консулта-
тивни съвети по професии вече е в ход и активното участие 
на медицинските специалисти от тези съвети в работата на 
БАПЗГ ще даде възможност не само за по-пълноценно предста-
вителство на отделните професии от направление „Здравни 
грижи“, но ще бъде и важен фактор за създаване на работещи 
медицински стандарти, от които здравеопазването има кре-
щяща нужда. За съжаление това е въпрос, който поражда сери-
озна съпротива от определени работодателски среди и спомага 
да се прилагат порочни практики за назначаване на сестрински 
места на хора, без необходимото образование. Сериозна е и съп-
ротивата срещу изискването на УИН за професионалистите 
по здравни грижи при сключване на договори между лечебните 
заведения и НЗОК, защото така ще стане ясно драматичното 
положение с липсващите професионалисти по здравни грижи, 
които работят непълноценно на няколко работни места, рис-
кувайки собственото си здраве, за да получат прилични доходи. 
Настояхме да се предприемат спешни мерки за реконструкция 
на системата във връзка с Националната здравна карта, за да 
бъдат удовлетворени здравните потребности на хората, а не 
да се задоволяват амбициите за многопрофилни болници на 
всяка цена, за които няма нужния персонал. Обсъдихме предло-
жените промени в Закона за лечебните заведения, в които се 
предвижда възможност за разкриване на индивидуални и/или 
групови практики по здравни грижи, за които отново не е пред-
виден начин за финансиране и дори при активност за организи-
ране на такива услуги, ще се разчита на заплащане лично от 
пациента. Това означава, че това е необмислено решение, което 
се нуждае от редица други уточнения, за да не остане поредна-
та „куха“ форма, записана в закона и неработеща. Имаме гор-
чивия опит с акушерските практики към ДКЦ, които си оста-
наха само на хартия. 
 
За съжаление въпросите ни към министъра бяха много и ние 
ясно осъзнаваме, че се налага той и неговият екип да решават 
проблеми, натрупани повече от 10 години. Но времето не чака 
и ако искаме все пак да се запази останалия персонал, трябва да 
имаме визия какво предстои и дали има условия и консенсус  
това да се случи. Разбрахме, че дълго исканите от нас промени,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

касаещи детско и училищно здравеопазване, ще бъдат поставе-
ни на дневен ред, но поради огромната ангажираност с новия 
модел на финансиране на здравно-осигурителната система, 
който се очаква да види бял свят след март тази година, ще се 
обсъждат по-късно. Предложено ни беше да подготвим нашите 
предложения във връзка с исканите от нас промени и да ги пред-
ставим в МЗ. Разбира се, с помощта на колегите, работещи в 
детското и училищното здравеопазване, ние ще подготвим 
необходимите промени и дано този път им се обърне необходи-
мото внимание. 
 
В годината, обявена от СЗО за Международна година на меди-
цинската сестра и акушерката, отново поставихме въпроса за 
възобновяване на правомощията на главния републикански спе-
циалист по здравни грижи, които бяха отнети миналата годи-
на. Министър Ананиев обеща тази несправедливост да бъде 
коригирана. 

 
Министър Ананиев е убеден, че ще има ръст и в заплащането 
на труда след подписване на новите договори с НЗОК, ако наис-
тина се спазват правилата на методиката за разпределение на 
финансовите средства в лечебните заведения. И за да сме си-
гурни, че това се случва, ще трябва да почакаме поне до март, 
за да има отчет от лечебните заведения и да знаем как се из-
пълняват медицинските дейности. Министър Ананиев обеща, 
че ще се осъществява сериозен контрол от страна на МЗ. Ние 
пък ще му предоставим всички получени сигнали за нередности 
в здравната система.   

   

      АКТУАЛНО 

 

 

 
 
 

Милка Василева, 
Председател на УС на БАПЗГ: 

НУЖНИ СА СПЕШНИ МЕРКИ, ЗА ДА НИ ИМА СЕГА, 
УТРЕ ЩЕ БЪДЕ КЪСНО! 
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      АКТУАЛНО 

 

 

 
 
 

На 18.02.2020 г. осъществихме среща със зам.-министър Бойко 
Пенков, на която също обсъдихме належащите проблеми, касае-
щи съсловието. Стана дума и за обученията по патронажни 
грижи, които провежда БАПЗГ по европейски проект в парт-
ньорство с общините. Припомнихме за изготвената от БАПЗГ 
Методика за изчисляване на необходим персонал (медицински 
сестри), прило-жима за разработване на стандарти. По молба 
на зам.-министър Пенков след срещата му предоставихме 
Методиката и Квалификационната рамка за професио-нално 
развитие на професионалистите по здравни грижи. 

 

На 26.02.2020 г. след поредната среща с министъра на здравео-
пазването, този път заедно с председателя на Синдиката на 
българските медицински специалисти г-жа Мая Илиева и коле-
ги от нейния екип, защото въпросите, които ни вълнуват са 
общи, въпреки насаденото в медийното пространство разделе-
ние на съсловието, все повече си мисля кое е по-страшно – нова-
та опасност от възникване на епидемична ситуация от новия 
коронавирус или съществуващата вече реална опасна ситуация 
в българското здравеопазване от огромния дефицит на меди-
цински сестри и други професионалисти по здравни грижи, 
които са на първия фронт и реално би трябвало да се грижат 
за всеки болен, следвайки лекарските предписания.  
 

Подробно обсъдихме с г-н Ананиев все още липсващите инст-
рукции към лечебните заведения за алгоритъм на поведение за 
справяне с новите случаи на заразени или здрави заразоносите-
ли на новия вирус. Не спестихме притесненията си за недос-
тиг на предпазно работно облекло и лични предпазни средства. 
Поискахме информация как ще се справи системата, ако коле-
гите в пенсионна възраст, които са 21% от работещите спе-
циалисти по здравни грижи, решат да напуснат работа поради 
чувство на несигурност за собственото си здраве в новата си-
туация. Министър Ананиев беше любезен да ни изслуша и се  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
опита да ни убеди, че притесненията ни са преувеличени, че 
МЗ работи упорито за справяне с новото предизвикателство и 
не трябва да се насажда страх у хората и медицинските специ-
алисти. 
 

Другите проблеми, които не търпят никакво отлагане бяха 
поставени за пореден път от г-жа Мая Илиева, а именно: стар-
това заплата в размер на 2 минимални заплати за всички про-
фесионалисти по здравни грижи, превръщане на професията 
медицинска сестра в защитена професия, поради изключител-
ната ѝ важност за здравеопазната система и националната 
сигурност, повишаване на заплащането на нощния труд на 3 
лв. на час. Тези промени, очаквани повече от година и съпрово-
дени от непрестанни протести в цялата страна, все още ча-
кат своето решение.  
 

Колегите от Синдиката на българските медицински специа-
листи отново организират протести от 01.03.2020 г. и се 
надяваме да бъдем чути, защото заедно искаме уважително 
отношение, достойни заплати и реформа, която ще гарантира 
нови условия на здравеопазване и адекватно финансиране на 
системата, за да работим спокойно,  професионално, със само-
чувствие и желание да останем в България. Министър Ананиев 
обеща да представи всички искания пред Министерския съвет 
и ние се надяваме да има позитивна промяна. Проблеми винаги 
ще има, но ако съсловието участва при вземане на решения, 
касаещи здравеопазването, повече млади хора ще открият поле 
за изява и мотив за работа в България. Нали това искаме всич-
ки - да дойдат нови попълнения с иновативни идеи, готови да 
се реализират тук, без опасност от субективни решения и 
недомислени политически опити. Надяваме се и обществото 
да ни подкрепи, защото е настъпило „време разделно“. Само от 
любов към професията не се оцелява, нужни са спешни мерки за 
да ни има сега, утре ще бъде късно! Пословичното ни търпение 
е изчерпано!        

 
 
 
 
 

  

Председателят на УС на БАПЗГ г-жа Милка Василева, зам.-министърът на здравеопазването г-н Бойко Пенков, предсе-
дателят на Националния съвет по качество на БАПЗГ г-жа Петя Недкова и парламентарният секретар г-жа Мария 
Балевска (от дясно наляво) по време на среща в Министерството на здравеопазването, която се състоя на 18.02.2020 г. 
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С НОВАТА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ЗДРАВЕТО И ДНЕШНИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА  
ПРЕД МЕДИЦИТЕ СЕ ЗАПОЗНАХА ГЛАВНИ СЕСТРИ И ГЛАВНИ АКУШЕРКИ 

 
 

 
 

С новата концепция за здравето и днешните предизвикателства пред медицинските специалисти и 
здравните системи в национален и глобален мащаб се запознаха главни медицински сестри и главни 
акушерки от страната. Продължаващото обучение, организирано и кредитирано от БАПЗГ, се прове-
де в учебна зала на Русенския университет "Ангел Кънчев" на 22.02. и 23.02.2020 г. Лектори бяха доц.  
д-р Никола Събев - зам.-декан на Факултета по обществено здраве и здравни грижи (ФОЗЗГ) на 
Русенския университет "Ангел Кънчев" и доц. д-р Ангел Кунчев - главен държавен здравен инспектор. 
 

В своята презентация "Концепция за здраве" доц. Събев изтъкна, че оценката на здравето днес се бази-
ра на физическото, психическото и социалното състояние на индивида и в крайна сметка зависи от 
всички обществени сектори. Освен, че здравето е основно човешко право и има централна роля за ка-
чеството на живота, то освен отговорност на индивида е отговорност и на държавата и международна-
та общност. "Тъй като здравето на всички нас е социална инвестиция, то в този аспект то е всеобща социал-
на цел. За да има добри резултати функциите на нашите системи трябва да са в хармония, както и да се пос-
тигне равновесие между индивида, околната среда и другите хора", изтъкна специалистът. Постигането на 
общественото здраве е още по-сложно, защото то представлява многомерна система със сложна за изу-
чаване структура.  
 

При анализа на социално здравните явления се прилагат  пет критерия - здравен статус, здравни пот-
ребности, здравно съзнание, здравни дейности и здравно отношение, обясни доц. Събев. Обществено-
то здраве може да се разгледа на три нива - биомедицина (биологичното ниво на здравето), клинична 
медицина ( индивидуалното и личностното ниво на здравето) и социомедицина  (социалното ниво на 
здравето). И при индивидуалното, и при общественото здраве се прилагат три подхода: укрепване и 
подобряване (чрез промоция на здраве), опазване (чрез профилактика на болестите) и възстановяване 
(чред диагностика, лечение и рехабилитация).  
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Доц. Никола Събев обясни, че здравната политика се базира на четири важни "и"-та: институция, 
информация, идеология и интереси. Той даде новите определения за здраве и здравна политика и 
изтъкна важната роля на партньорството между различни институции, съсловни и синдикални 
организации за постигането на целите. Когато трябва да се вземе конкретно решение пък трябва да 
се изкачи въображаема стълба със следните стъпала в поредна последователност: желание, готовност, 
ресурси, партньори и постигане на консенсус. Планирането пък позволява да се скъсят разстоянията: 
между настоящето и бъдещето, между предвидимото и желаното, между известното и неизвестното, 
между риска и възможностите за неговото предотвратяване. Лекторът даде формула за определяне 
на риска и се спря на настъпилите промени в световното здраве, които се базират на начина на 
живот на хората, новата демографска характеристика с растящо застаряващо население и 
нарастващото влияние на глобалните фактори.  
 
Доц. Събев изнесе интересна статистика, според която 50% от здравето зависи от начина на живот, 
20% - от генетиката, 20% - от околната среда и едва 10% - от медицината. Той се спря и на 
демографския срив у нас и "стопяването" средно с 45 000 души всяка година. Ниската раждаемост и 
емиграцията у нас са довели до застаряване на населението. "В момента средната възраст в България е 
43,8 години, а в света - 29 години. Само след 30 години обаче се очаква средната възраст на населението в 
световен мащаб да стане 38 години", изтъкна лекторът.         
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Доц. д-р Ангел Кунчев представи темата "Имунизационен календар - състояние, обхват и промени".  
Той изтъкна, че 65 болести подлежат на задължително съобщаване, а за 16 от тях има ваксини. У нас 
задължителните ваксини в Имунизационния календар са за 11 заболявания. Специалистът изтъкна, 
че осъвременяването и подобряването на националната имунизационна политика цели нашата сис-
тема да бъде синхронизирана с европейската имунизационна политика. Той сравни имунизационни-
те практики у нас с тези в ЕС - в преобладаващата си част те са идентични.  
 
Доц. Кунчев припомни направените вече промени в Националния имунизационен календар:  

 Приемите на пневмококова конюгирана ваксина стават от три на два при деца до 6-месечна възраст; 
 Отпадат пробата Манту и реимунизацията срещу туберкулоза при деца на 11-годишна възраст; 
 Въвежда се реимунизация срещу коклюш. 
 

Доц. Ангел Кунчев изтъкна, че прилагането на задължителните имунизации са част от националната 
сигурност на населението. За да се постигне сигурност е нужно поне 85% от подлежащите на имуни-
зация да бъдат ваксинирани. Пълна сигурност обаче се получава при 95% реализация на задължител-
ните имунизации. Специалистът предостави данни за обхвата на подлежащите на имунизация за от-
делните ваксини и се спря върху факторите, които влияят върху този обхват. На първо място сред 
тези фактори е формирането на негативни обществени настроения срещу задължителните имуниза-
ции, следвани от незаинтересованост и неинформираност на населението, отказ от имунизиране, 
миграция, население от ромски произход, сезонни работници, неправилно отчитане на подлежащи и 
обхванати деца с многокомпонентни ваксини, липса на алгоритъм за поведение спрямо лица, отказ-
ващи имунизация и др. 
 



11  

ЗДРАВНИ ГРИЖИ, брой 2/2020 

  ТЕМА НА БРОЯ 

                 
                                   БРОЙ 2         ГОДИНА 11              2020 г.           БАПЗ Г            
 
  БРОЙ 12               ГОДИНА  7                2016  г.               БАПЗ Г           

 

 

  
 
 
 
 

 
 

 
 

Доц. Събев се спря на ваксиналните и съвременните антиваксинални нагласи. Освен растящите съм-
нения по отношение на необходимостта от имунизации, друг проблем е нарастващият дефицит на 
ваксини. Специалистът очерта приоритетите, начертани от СЗО за следващото десетилетие:  
 Замърсяване на въздуха и климатични промени; 
 Нестабилни условия на живот, заради икономиката в преход; 
 Лоша първична медицинска помощ; 
 Нарастване на хроничните, неинфекциозни заболявания; 
 Глобални грипни епидемии; 
 Денга; 
 ХИВ; 
 Ебола и други високорискови патогени; 
 Антиимунизационни и антиваксинални настроения; 
 Разрив между изследователската работа и политиката; 
 Засилване на доказателствената база чрез ползване на данни от националните статистики и др. 

 

Доц. Събев се спря на първите законови регламенти за задължително ваксиниране в различни стра-
ни. Той представи и проучване за антиваксиналните настроения, направено сред 15 530 души във 
всички възрастови групи. Предпочитан източник за информация за ваксините са личните лекари 
(51%), следвани от интернет (20,9% ), медиите (14,2%) и професионалистите по здравни грижи 
( 7,4%). Малка част се информират от близките си (5,3% ) или фармацевт (1,2%).  

 

Безрезервна подкрепа за задължителните имунизации са дали 55,3% от запитаните, а 28,5% са марки-
рали отговор "да, отчасти". Само 33,7% от анкетираните са сигурни, че имунизациите носят повече 
полза, отколкото вреда за здравето.  У останалите има колебания в различна степен.  На въпроса 
"Имунизирате ли децата си?" 72,4 на сто отговарят утвърдително, 22,5% са отбелязали отговор "не 
всички ваксини", а 5,1% са признали, че не ваксинират децата си. 

 

Доц. Събев представи и приноса за световното здраве на известни учени и лекари като Луи Пастьор, 
Едуард Дженер, Робърт Пърсел, Алберт Капикен, Стефан Фейнстоун, Александър Флеминг и др. 
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Доц. Кунчев се спря на новата световна здравна заплаха- коноравируса COVID - 19. Той предостави 
най-нови данни за заболеваемостта в световен мащаб и мерките, които се взимат срещу заразата в 
обшествен и личен план. Специалистът припомни и предишни взривове, дължащи се на 
семейството на коронавирусите. 
 
Любопитна презентация върху риска и рисковите фактори направи доц. Никола Събев. Той се спря 
на видовете рискови фактори, рисковите групи и насоките на СЗО за ограничаване на здравните 
рискове.  
 
Доц. Ангел Кунчев посвети време на антимикробната резистентност (АМР), която става все по-
голяма поради прекомерната и неправилна употреба на антибиотици. Влагането на антибиотици в 
селското стопанство е довело и до замърсяване на природата, особено на реките.  През 2017 г. Евро-
пейската комисия е приела нов план за действие срещу АМР "Едно Здраве" като се разглежда резис-
тентността и при хора, и при животни.  Основните цели на този план са разпределени в три основ-
ни стълба: 

 Превръщане на ЕС в район с най-добри практики чрез по-добри доказателства, по-добра координация и 
надзор, и по-добри мерки за контрол; 

 Засилване на научните изследвания, развитието и иновациите чрез попълване на съществуващите 
пропуски в показанията, осигуряване на нови решения и инструменти за профилактика и лечение на 
инфекциозните заболявания. Подобряване на диагностиката, за да се контролира разпространението 
на АМР; 

 Засилване на усилията на ЕС в световен мащаб за изграждане на глобална програма за справяне с АМР 
и свързаните с нея рискове във все по-взаимосвързания свят. 

 
Специалистът изтъкна, че у нас чрез системата BulSTAR се прави контрол и мониториране на анти-
биотичната резистенстост като се разчита на данните, които подават 150 микробиологични лабора-
тории, които притежават нужния лиценз.    
 

Темата подготви Румяна Милева   
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В РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" СЕ СЪСТОЯ  

СРЕЩА НА РЪКОВОДСТВОТО НА БАПЗГ  
С ГЛАВНИ СЕСТРИ И ГЛАВНИ АКУШЕРКИ ОТ СТРАНАТА 

 

 

 
На 21.02.2020 г. в Русенския университет "Ангел Кънчев" се проведе среща на ръководството на 
БАПЗГ с главни сестри и главни акушерки от цялата страна. В началото на срещата поздравления 
към присъстващите отправиха Милка Василева - председател на УС на БАПЗГ, доц. д-р Никола 
Събев - зам. -декан на Факултета по обществено здраве и здравни грижи (ФОЗЗГ) на РУ, доц. д-р 
Ангел Кунчев - главен държавен здравен инспектор, доц. Деспина Георгиева  - ръководител на 
Катедрата по здравни грижи към ФОЗЗГ на РУ,  Жанета Стоянова - председател на Националния 
съвет на главните сестри към БАПЗГ.    
 
На срещата присъстваха още главният секретар на БАПЗГ Дафинка Коцева, председателят на Наци-
оналния съвет по качество (НСК) на БАПЗГ Петя Недкова и Ивайло Милушев - експерт към НСК на 
БАПЗГ.  
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В своето експозе г-жа Петя Недкова изтъкна, че професионалистите по здравни грижи практикуват ре-
гулирани професии, което ги задължава да спазват професионалната квалификационна рамка, която 
ги задължава да учат непрекъснато, да събират кредитни точки от различни обучения и форуми и на 5 
години да получават по-високо квалификационно ниво, удостоверено със сертификат. "Вашата роля 
като ръководители по здравни грижи е изключително важна. Вие организирате обучение, но също така разчита-
ме да информирате старшите сестри и за други възможности за надграждане на знанията и уменията, които 
от своя страна да мотивират и подкрепят редовите сестри да продължават да се усъвършенстват като специа-
листи", каза г-жа Недкова. Тя припомни, че БАПЗГ има договори с всички медицински университети и 
техните структури; вузове, в които се обучават специалисти по здравни грижи и университетски бол-
ници, които организират и провеждат  курсове за продължаващо обучение. Списъкът с договорните 
партньори и конкретните курсове е качен в сайта на БАПЗГ, раздел "Продължаващо обучение".        
 

Стана ясно още, че след като във втори КТД залегна условието специалистите по здравни грижи да 
имат възможност да получават по 20 лева за сертификат, интересът към курсовете за продължаващо 
обучение се е увеличил. Г-жа Недкова отново припомни условията, залегнали в квалификационната 
рамка. Тя подчерта, че медицинските сестри у нас имат висока квалификация и не е допустима заради 
недостига на кадри на свободните сестрински места да се назначават студенти, лаборанти и др. БАПЗГ 
е сезирала министър Ананиев за тези лоши практики, ще сезира и Инспекцията по труда.  
 

Стана дума и за възможностите, които са предвидени в промените на Закона за лечебните заведения 
медицински сестри, акушерки и фелдшери/лекарските асистенти да имат право да откриват самостоя-
телни практики в доболничната помощ. Голяма въпросителна стои над въпроса кой ще заплаща тяхна-
та дейност, тъй като НЗОК няма да я финансира. Ще се разчита на финансова подкрепа от общините, 
и на платежеспособността на хората, които ще ползват тези здравни грижи.  
 

Петя Недкова съобщи, че в момента в Министерството на здравеопазването се изготвят нови медицинс-
ки стандарти, в които се предвижда да залегнат и изискванията за здравните грижи. "За съжаление не се 
прие да има приложение за здравните грижи към всеки медицински стандарт", изтъкна председателят на 
НСК на БАПЗГ. При подготовката на стандартите по здравни грижи за различните специалности ще се 
ползва експертното мнение на специалисти от цялата страна. "Разчитам и Вие да се включите с експертни 
препоръки", обърна се към главните сестри и главните акушерки Петя Недкова. Тя припомни, че в сайта 
на Асоциацията, раздел "Нормативна база" са качени всички нормативни документи, касаещи съслови-
ето, както и проектите за нормативни документи и становища.      
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Председателят на УС на БАПЗГ изтъкна, че за периода 2016 - 2019 г. са проведени 2686 мероприятия, 
кредитирани от Асоциацията, в които са се включили 29 734 професионалисти по здравни грижи и са 
издадени 1908 нови сертификати. "Това е огромен интелектуален и професионален потенциал. Ще продъл-
жим да настояваме държавата да поеме своята роля за продължаващото обучение като осигури на специалисти-
те по здравни грижи 2 дни платен отпуск за надграждащо обучение", изтъкна Милка Василева. 
 

Милка Василева изтъкна исканията, които Асоциацията е поставила на вниманието на институциите, 
както и направеното до този момент. Тя подчерта, че БАПЗГ продължава да смята, ме главните сестри 
и главните акушерки трябва да бъдат директори по здравни грижи, които имат ангажимент към качес-
твото на здравните грижи, бюджета за тяхното обезпечаване и спазването на етичните правила. "Засега 
у нас това не е постигнато, но главната медицинска сестра на СЗО е с ранг на директор, към края на април - 
началото на май ще бъде назначена главна медицинска сестра и за Европейския регион", изтъкна г-жа Василева.  
Според нея е нужно в Министерството на здравеопазването да бъде открита длъжност на национална 
главна медицинска сестра, в която главните медицински сестри от страната да контактуват. Добрата 
новина е, че министър Ананиев е поел ангажимент за възстанови длъжността "Главен републикански 
специалист по здравни грижи", която е била упражнявана от експерта Пепа Василева до април 2019 г.  
 

Милка Василева припомни, че миналата година към МЗ е създаден Национален експертен съвет по 
здравни грижи с председател проф. Соня Тончева и членове, представящи всички професии в направ-
ление "Здравни грижи".     
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На срещата беше дискутиран огромният дефицит на медицински сестри и акушерки и необходимостта 
от спешни мерки за задържане на тези кадри и привличане на нови. Съсловието е в очакване да види с 
колко ще се увеличат възнагражденията след като цените на почти всички клинични пътеки бяха уве-
личени и трябва да се прилага формула за разпределяне на финансовите средства.      
 
Присъстващите поставиха на вниманието на ръководството на БАПЗГ редица актуални въпроси, с кои-
то се сблъскват ръководителите по здравни грижи. Беше дискутиран и въпросът за възможностите да се 
уеднакви подреждането в манипулационните, което би улеснило всяка новодошла сестра или акушер-
ка. Стана дума и за апела на Европейската федерация на медицинските сестри "Да върнем милосърдие-
то" - нещо, което е изключително трудно при днешната пренатовареност на медицинските специалис-
ти. 
 
След края на срещата председателят на Националния съвет на главните сестри към БАПЗГ Жанета Сто-
янова обсъди предстоящите задачи с членовете на Съвета.  
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- Главна сестра Станчева,  днес, 12 февруари 2020 г., 
в конферентната зала на УМБАЛ "Канев" се прове-
де обучение за старшите сестри за иновативни ме-
тоди за диагностика и лечение. Проявяват ли специ-
алистите по здравни грижи интерес към обучения-
та, които организирате? 
 

- В нашата болница организираме външни и вътрешни 
обучения. В края на всяка календарна година се прави 
план-график за темите, по които ще се обучават специа-
листите по здравни грижи и лекарите. Темите са по 
предложения на самите медици, които са заявили от как-
во обучение имат нужда, за да подобрят своите знания и 
компетентности или да научат новости, които са нав-
лезли в медицината, но все още не са стигнали до нас. 
Другите обучения са външните - те се провеждат от раз-
лични специалисти, представители на фирми, различни 
организации. Миналата година имахме обучение от Ака-
демията по контрол на инфекциите, свързано с принци-
пите на дезинфекция, почистване на работното място и 
болничната стая и т.н.  Днешното обучение беше по 
предложение на фирма "Интербизнес 91", неговата цел 
беше да се запознаят старшите медицински сестри на 
болницата с нов метод за ранна диагностика на рак на  
гърдата, както и с нови продукти за взимане на кръв,  
които са щадящи и намаляват риска от пренос на инф- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

екции и отговарят на Европейската директива за безопас-
ни медицински изделия както за пациента, така и за ме-
дицинската сестра и медицинския лаборант. Ние и сега 
работим със затворени системи за взимане на кръв, но от 
друг вид. но право на всяка фирма е да презентира нови 
продукти, а мое задължение е да организирам обучения, за 
да представя на колегите какво има на пазара. Защото е 
важно те да преценят кое медицинско изделие е 
едновременно удобно и безопасно от една страна и ценово 
ефективно от друга.  

Когато искаме да внедряваме нова техника, консумативи, 
медицински изделия,  медикамент или нещо друго ние за-
познаваме с конкретната тематика старшите сестри, 
които ще  контролират процеса и ще ми подават инфор-
мация доколко този продукт или начин на работа са ефи-
касни. Старшите сестри са моите очи и уши, защото те 
познават спецификата на своето отделение, а и аз не мога 
да бъда навсякъде. Да вземем за пример медицински изде-
лия за взимане на венозна кръв с аспирация - част от 
старшите сестри ще кажат, че те са много удачни, защо-
то работят с малки деца, на които трудно се намира ве-
ната; друга част от старшите сестри ще кажат, че взи-
мането на кръв с това изделие ги затруднява. Затова е 
много важно мнението на старшите сестри, които са 
събрали много практически и управленски опит. От тях 
получавам обратната връзка как се приема нещо от редо-
вите сестри в различните отделения.  

 

  
 

Цветелина Станчева, 
Главна медицинска сестра на УМБАЛ "Канев": 

 

ДЪРЖАВАТА ТРЯБВА ДА ДОТИРА ИЗЦЯЛО ОБУЧЕНИЕТО  
НА МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ И АКУШЕРКИТЕ  

 

  
 

Цветелина Станчева е главна медицинска 
сестра на УМБАЛ "Канев" АД - гр. Русе от 
2015 г. насам.  
 

Завършила е Института за подготовка на 
здравни кадри със средно специално образова-
ние в Русе със специалност "Медицински ла-
борант. Надгражда образованието си в Полу-
висшия медицински институт "И. П. Пав-
лов" - гр. Русе. Има бакалавърска и магистърс-
ка дипломи по "Управление на здравните гри-
жи" от Медицински университет - Плевен. 
 

От 2005 до 20015 г. е била старши лаборант 
в Клиничната лаборатория на УМБАЛ 
"Канев". 
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- Има ли недостиг на специалисти по здравни грижи 
в УМБАЛ "Канев"? Като, че ли много малко са бол-
ниците у нас, в които няма глад за специалисти. 
 

- Всички акушерски места при нас са заети. Мога да се 
похваля, че ние имаме един модерен АГ комплекс, който е 
разположен в реновирана през 2012 г. сграда. Самата обс-
тановка е уютна, както за персонала, така и за пациен-
тите. Задоволяването на необходимостта ни от акушер-
ки без съмнение се дължи и на факта, че в Русенския уни-
верситет има Факултет по обществено здраве и здравни 
грижи. Медицински сестри не достигат, защото и отде-
ленията, в които те могат да работят са повече. За сес-
трите се конкурират и повече лечебни заведения, както и 
детското и училищното здравеопазване. Новозавършили-
те медицинските сестри категорично не са достатъчни, 
за да покрият нуждите на здравната система. Да вземем 
Русенския университет - тук бъдещите медицински сес-
три получават образование на много високо ниво. Очаква-
ме да се дипломират около 50 медицински сестри, част 
от които в момента провеждат преддипломен стаж в 
нашата болница. 50% от тези нови кадри не са от Русе и 
ще се върнат по родните си места. Други ще търсят реа-
лизация в чужбина. В града остават малък брой медицин-
ски сестри и лечебните заведения започват да се конкури-
рат за тях. И все пак благодарение на ФОЗЗГ на Русенс-
кия университет недостигът на медицински сестри в 
нашия град не е толкова голям, както в много други градо-
ве.  
 

- За кои отделения търсите медицински сестри? 
 

- Съдова хирургия, Интензивно-терапевтично отделение 
и особено в Операционната, където се изискват специ-
фични знания и умения. 
 

- УМБАЛ "Александровска" привлича медицински 
сестри с различни социални придобивки - плаща им 
транспорта, ако са от близки до София селища, оси-
гурява им квартири за символичен наем и т. н. Дали 
Вие бихте имали такава възможност да привлечете 
медицински сестри от областта? 

 

-  Ние сме отворени за всякакви програми и проекти в 
тази посока. Преди 4 години предложихме работа на 5-6 
медицински сестри от Първия випуск на Факултета ка-
то осъществихме съвместна програма с Агенцията по 
заетостта. Освен заплатата, която получаваха от бол-
ницата, младите специалисти получаваха допълнително 
заплащане от Агенцията по заетостта.  
 

- Това още веднъж доказва, че проблемът с дефицита 
на медицински сестри и други медицински кадри 
трябва да се решава на държавно ниво. 

 

- Абсолютно.   
 

 

 
- Колко от медицинските сестри по програмата 
останаха в болницата.  
 

- Само една - в момента работи във Второ вътрешно от-
деление.  
 

- Какво стана с другите? 
 

- Едната работи в София като медицинска сестра, друга 
се отказа от професията, трета замина за чужбина. 
Непрекъснато повтарям на колегите, че е много важно да 
помагат на младите, така че те да се чувстват сигурни 
и желани. Студентите, които са на клинична практика 
или преддипломен стаж при нас, трябва да виждат една 
перфектна среда най-вече като взаимоотношения между 
специалистите от екипа. Защото, когато някой се чувс-
тва добре някъде, той иска да остане там на работа.  
Всеки от нас като се върне назад в годините си спомня 
стреса, който е усещал през първите месеци, когато е 
започнал работа. Аз помня моето първо самостоятелно 
дежурство, по време на което имаше спешен случай. Бях 
се паникьосала, когато опитна колежка от странична 
база ме окуражи и дойдох на себе си. Затова казвам на ко-
легите да помагат и подкрепят младите, които ще пом-
нят тази подкрепа и ще бъдат лоялни към отделението и 
към лечебното заведение. Авторитета на едно лечебно 
заведение се гради с авторитета на специалистите, кои-
то работят в него. И ако ние се държим подобаващо, то и 
имиджът на нашето лечебно заведение също ще е подоба-
ващ.  

 

Жестовете на внимание радват в напрегнатото ежедневие  
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- БАПЗГ продължава да настоява за повишаване на 
имиджа на професиите в направление "Здравни гри-
жи", обществото да знае повече за тези професиона-
листи, които да имат различни възможности за ка-
риерно развитие. Тъжното е, че в някои университе-
ти и филиали едва събират нужния брой първокурс-
ници, които имат право да се обучават по държав-
на поръчка.  
 

- Да, младите трябва да бъдат привличани към нашите 
професии. Наскоро направихме връзка с учител по биоло-
гия от Математическата гимназия "Баба Тонка", тъй 
като ние имаме стари, но здрави епруветки, които не 
използваме вече в практиката си, а те се нуждаят от 
такива неща за своята лаборатория. Уговорихме се с гим-
назията да направим Ден на отворените врати с идеята 
да представим на учениците различните професии - на 
лекаря, на медицинската сестра, на медицинския лабо-
рант и т. н. За тях би било интересно да им представим 
и едно отделение, например Клинична лаборатория - как-
во се случва зад вратите ѝ от момента на взимане на кръв 
до момента на излизане на резултата. В Операционната 
няма как да влязат, но биха могли да бъдат запознати по 
друг начин с това какво се случва в Операционната зала - 
какво е задължението на анестезиолога, както е задълже-
нието на хирурга. Гимназистите са в такава възраст, в 
която се впечатляват. И аз с гордост мога да кажа, че 
преди години показвах на дъщерята на един наш лекар - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Главната сестра трябва да знае всичко, трябва да може 

всичко", споделя главна сестра Цветелина Станчева  
 

 
анестезиолог какво значи левкоцит, какво значи еритро-
цит под микроскопа. След две години тя записа медици-
на. Баща ѝ ми сподели, че той настоявал дъщеря му да 
учи право, но тя е направила друг избор благодарение на 
мен. Много е важно как ще грабнеш младия човек, как ще 
го мотивираш да намери нещото, което го интересува.  

 
- БАПЗГ и Медицински университет - София орга-
низираха преди време открит урок в едно столично 
училище. В срещата участваха студентки от спе-
циалност "Медицинска сестра" в университета. 
Две от тези млади момичета бяха толкова нахъса-
ни и убедителни за любимата си професия, че след 
края на разговора една ученичка дойде при тях и 
каза, че е взела решение да учи за медицинска сест-
ра. Личният пример и непосредственият контакт 
наистина са от голямо значение.      
 
-  Да, така е. За съжаление в Русенския университет ня-
ма специалност "Медицински лаборант". Най-близкия 
град, където може да се изучава специалността е Плевен, 
но тази учебна година в Медицински колеж - Плевен не 
беше сформиран курс заради недостатъчно явили се кан-
дидати.    
 
- Имате ли достатъчно медицински лаборанти? 
 
- Засега имаме, благодарение на това, че сме запълнили 
дупките с пенсионери, които във всеки един момент мо-
гат да напуснат работа. Въпреки, че същите тези специ-
алисти имат много опит и тренинг от спецификата на 
работата и дежурствата, които са давали. 
 
- Как бихте представили Русе и УМБАЛ "Канев" на 
специалисти, които не живеят тук, но биха могли 
да дойдат тук да работят? 
 
- ... Замислих се, защото за всеки човек усещането му към 
заобикалящата среда е различно. За мен тази болница е 
уникална, защото тук работят колеги, на които през 
годините съм разчитала. Тя уникална и защото един 
българин, който е роден в село край Русе, решава, че ще 
помага на болницата. Става въпрос за Игнат Канев. В 
своя житейски път той е преминал през много премеж-
дия, инвестирал е, натрупал е добър капитал. Но той 
решава да инвестира в хората, там където са неговите 
корени. Игнат Канев не само инвестира средства, той 
инвестира и в това да бъдем по-добри. Опитва се да на-
кара бизнеса в Русе да инвестира и в програми за хора в 
неравностойно положение. Срещата с такъв човек те 
кара да промениш своя мироглед. Игнат Канев е патрон 
на нашата болница и неговото име задължава. Нужни са 
ни млади хора, които да дойдат и да работят с ентусиа-
зъм, да влеят свежи сили и идеи. 
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-  Да, разбира се. По повод на студентите и очакванията 
към тях си спомних един интересен случай. През първата 
година, когато станах главна сестра дойде една жена, коя-
то искаше да започне работа като санитарка. Тя имаше 
висше инженерно образование, но нямало как да се реализи-
ра в това поприще и търсеше препитание. Видях, че е 
интелигентна жена и ѝ подхвърлих идеята да запише да 
учи за медицинска сестра или акушерка. Дойде първият 
учебен ден, след това първата среща в болницата и инст-
руктаж преди развеждането из отделенията в болница-
та. Какво беше учудването ми, когато някой от групата 
на първокурсниците се обърна към мен и ми каза: 
"Госпожо Станчева, благодарение на Вас днес съм тук". 
Оказа се, че за два-три месеца жената, за която споменах, 
се е подготвила и се е явила на кандидатстудентския из-
пит и са я приели в специалност "Медицинска сестра". 
Тази година завърши и реши да работи в друго лечебно 
заведение. За мен остава малкия успех, че мотивирах един 
човек да стане медицинска сестра, т. е. да осъзнае това, че 
тя е родена за медицинска сестра. Защото да избереш та-
зи професия съвсем не е случайно, нужно е призвание. И 
ето тя остава в Русе, тя ще работи в сферата на здраве-
опазването.  
 
- С този Ваш принос ставате Главна сестра плюс. 
Ето, че сте допринесли един човек да открие своята 
професия, а и друго лечебно заведение да получи мо-
тивиран специалист.  
  
- Не напразно в специалност "Управление на здравните 
грижи" се учи психология. Когато идват медицински сес-
три например и не могат да се ориентират към конкрет-
но отделение провеждаме разговор, който им помага да 
направят своя избор. Важно е да се направи преценка и 
какъв синхрон ще се получи в екипа, така че да няма разо-
чарование, а обратното - притегляне. Съществуващата 
конкуренция за кадри между лечебните заведения дава 
възможност на медицинските сестри да избират, а рабо-
тодателите се стараят да им предлагат по-добри въз-
можности.  
 

Спомням си, че когато се дипломирах почти две години 
не можах да си намеря работа. Бях на 75-то място в лис-
тата на чакащите. Успях да започна работа в Трета по-
ликлиника, но се наложи да сменя няколко работни места 
по заместителство. И за всяко място съм се явявала на 
конкурс. В средата на 90-те за едно работно място се бо-
риха 10 души.  Преди да стана главна сестра и да се усети 
този остър недостиг на кадри за свободно място в дадено 
отделение се обявяваше конкурс и имаше изпитна коми-
сия. Явяваха се по двама-трима за работно място. Посте-
пенно дефицитът на медицински сестри нарасна и вече 
не може да се прави подбор.  
 

 

 
 
 
- СЗО обяви 2020 г. за Международна година на ме-
дицинската сестра и акушерката. Какво би тряб-
вало да направят държавата, общините и други 
институции, за да мотивират младите да избират 
тези трудни професии? 
 
-  Такива важни професии, в които има недостиг на хора, 
би трябвало да бъдат финансирани допълнително. Да, 
има държавна поръчка за студентите, но би трябвало да 
стане така, че студентите в специалностите 
"Медицинска сестра" и "Акушерка" да не заплащат ни-
що за своето обучение, а примерно министерството за 
заплаща дължимите такси за семестрите. В същото 
време да се сключи договор, който ще гарантира, че тези 
хора след като се дипломират, ще останат да работят в 
България.  
 
- Столична община има такава програма - отпуска 
годишни стипендии на студенти второкурсници с 
много добър успех с изискването след като завър-
шат да работят определено време в общинското 
здравеопазване.  
 
- Ние също имаме такава програма - за студенти от спе-
циалностите "Медицинска сестра" и "Акушерка" с ус-
пех над 4.50 отпускаме стипендии до завършване на тях-
ното образование и след това те са задължени да рабо-
тят в УМБАЛ "Канев" минимум три години. За съжа-
ление тази година не се явиха студенти, които искат да 
се включат в програмата.  
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- Вашите ангажименти като главна сестра едва ли 
приключват с работното време. 
 
- По правилника за устройството и дейността на болни-
цата аз съм едната от длъжностите, които има ненорми-
ран работен ден. Освен координация на работата в отде-
ленията, имам отговорност да координирам и дейности 
по поддръжката на болницата, почистването на снега, 
когато го има, търговете и т. н. В момента съм и в една 
изпитна комисия - обучаваме парамедици - трета сте-
пен... Главната сестра трябва да знае всичко, трябва да 
може всичко. Защото всички се обръщат към нея.  
 
- Трудно се издържа на такова напрежение.  
 
- Работата е отговорна и натоварена, но когато нещата 
вървят, когато направим нещо добро, когато сме се бори-
ли за нещо и успеем, чувствам голямо удовлетворение. 
Чувствам радост и лекота и когато дойде промоцията на 
нашите студенти заради самият факт, че и аз по няка-
къв начин съм допринесла за тяхното обучение - не дирек-
тно, а индиректно. Защото тук сме създали една добра 
база за обучение на студентите, съответно съдействаме 
на техните преподаватели, колкото можем и както мо-
жем. Наши колеги от болницата водят клиничната прак-
тика на студентите, т.е. ние сме съпричастни към учеб-
ната подготовка на бъдещите специалисти. Това ми носи 
удовлетворение и ме зарежда!   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

- А намирате ли време за почивка - за книги, за раз-
ходки край Дунава? 
 
- Разходки правя през зимата. Когато времето се стоп-
ли най-добре си почивам на ранчото, където сме посади-
ли красиви рози , лечебни билки. Допирът до природата, 
да ходя боса по тревата, да оплевя някоя леха, ме успоко-
ява. Там намирам и много разумни решения на належа-
щи въпроси за болницата, които не съм намерила, кога-
то съм била под напрежение. Имало е моменти, в които 
съм много уморена след тежък ден, с главоболие и като 
отида на ранчото и видя боровете и акациите наоколо 
всичко си идва на мястото. Много обичам и да върша 
нещо по двора - тежкият физически труд ме спасява от 
психическото натоварване, помага ми да се заредя. Там 
намирам време и за книги. 
 
- За какво мечтаете? 
 
- Да има толкова много млади специалисти, които ис-
кат да работят в УМБАЛ "Канев", че пак да започна да 
ги записвам в този журнал.  Виждате тук са записвани 
кандидатите за работа до 2012 година. 
 
- Пожелавам Ви тази мечта да се сбъдне и то не само за 
Вашата болница!  

 
Разговора води Румяна Милева      

 
 
 

  
 

"Мечтая да има толкова много млади специалисти, които искат да работят в  УМБАЛ 
"Канев", че пак да започна да ги записвам в този журнал", казва главна сестра Станчева.  
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                                                                   Членовете на Управителния съвет на БАПЗГ 
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ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ  СЪВЕТ И НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА БАПЗГ  
ОБСЪДИХА АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ И ПРЕДСТОЯЩИ ИНИЦИАТИВИ 

 
 

 
На 15.02. 2020 г. в конферентната зала в централата на Българската асоциация на професионалистите по 
здравни грижи се проведоха заседания на Управителния съвет и на Националния съвет на БАПЗГ. 
 
Председателят на УС на БАПЗГ Милка Василева направи кратък обзор на по-важните промени, които залег-
наха в Устава на БАПЗГ след като бяха приети от делегатите на Петия редовен конгрес на БАПЗГ (София, 
11.01.2020 г.). Тя информира и за обсъжданите теми по време на срещата на представители на ръководството 
на БАПЗГ с министъра на здравеопазването Кирил Ананиев и зам.-министър Жени Начева, която се проведе 
на 11.02.2020 г., както и за предстоящата среща със зам.-министъра на здравеопазването д-р Бойко Пенков 
планирана за 18.02.2020 г.   
 
Г-жа Милка Василева информира и за предстояща среща на част от ръководството на БАПЗГ и председателя 
на Националния съвет на главните сестри към Асоциацията Жанета Стоянова с главни медицински сестри  от 
страната, която предстои да се проведе в Русе на 20.02.2020. За участващите в срещата сестри е предвидено и 
продължаващо обучение, свързано с новите предизвикателства за общественото здраве.      



23  

ЗДРАВНИ ГРИЖИ, брой 2/2020 

 
 

 .   

   

      ЗАСЕДАНИЯ 

 

 

 
 

 

Бяха обсъдени предстоящи инициативи в глобален и национален мащаб по повод Международната година на 
медицинската сестра и акушерката. Много от регионалните колегии ще организират традиционните вече 
промоции на професиите в училищата. Те ще проведат и информационни кампании за промоция на здравето 
и социално значими незаразни болести сред различни групи от населението. За интересни инициативи в 
Плевен съвместно с местния "Лайънс клуб" информира Катя Христова, председател на Националната комисия 
по професионална етика на БАПЗГ. Целта на различните активности е да се привлече вниманието на 
работодателите и обществото към работата и обществения принос на професионалистите по здравни грижи.  
 
Стана ясно, че в периода 17.05 - 19.05.2020 г. в Швейцария ще се проведе обучение на медицински сестри и 
акушерки за действия и полагане на здравни грижи при бедствия, аварии и епидемии. Бе отбелязано, че през 
последните години се правят много инвестиции за развитие на медицинските и здравни дейности в Африка и 
Азия.  
 
По повод отбелязването на 12-ти май - Международен ден на медицинските сестри и традиционен празник на 
професионалистите по здравни грижи. Членовете на УС и на НС взеха решение да се изработят нови 
критерии за номинациите на най-добрите професионалисти и ръководители в сферата здравните грижи на 
национално ниво. Беше решено предложенията по номинациите от цялата страна да събира проф. Иванка 
Стамболова - член на УС на БАПЗГ и преподавател във ФОЗ на Медицински университет - София.   
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Главният секретар на БАПЗГ Дафинка Коцева представи финансовото състояние на Асоциацията.  
 
Председателят на Националния съвет по качество на БАПЗГ Петя Недкова информира, че БАПЗГ ще внесе в 
МЗ предложения за промени в Наредба №3 за здравните кабинети в детските заведения и училищата. Една от 
тях ще бъде медицински специалисти да предоставят здравни грижи и в училища под 800 ученици. Асоциаци-
ята ще направи предложения и за промени в Наредба № 26 за устройството и дейността на детските ясли и дет-
ските кухни и здравните изисквания към тях. Предстоят разговори с директори на детски ясли, за да се уточнят 
необходимите промени. От думите на г-жа Недкова стана ясно още, че БАПЗГ ще поднови разговорите с екс-
перти в МЗ за организиране на надграждащо обучение за медицински сестри и фелдшери, които работят в 
детското и училищното здравеопазване, което ще бъде фокусирано към оказването на първа помощ при спеш-
ни състояния.  
 
Антоанета Димитрова, зам.-председател на БАПЗГ от квотата на акушерките и преподавател във ФОЗ на МУ-
София, предложи в лечебните заведения да се организират Дни на отворените врати за ученици. Целта е мла-
дите хора да се запознаят отблизо със специалистите по здравни грижи и тяхната работа, което да ги мотивира 
да изберат професия от тази сфера. Г-жа Димитрова отбеляза, че и тази година учебните заведения в сраната - 
медицински университети, филиали и медицински колежи - са предвидили Дни на отворените врати с цел 
привличане на повече кандидат-студенти. Тя информира и за предстоящи форуми за продължаващо обуче-
ние, предназначени за акушерки.   
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Председателите на регионални колегии на БАПЗГ споделиха за проблемите на професионалистите по места, за 
планираните бъдещи събития и инициативи, както и за проведените и предстоящите Общи събрания със спе-
циалисти от различните професии в направление "Здравни грижи" във връзка със създаването на Регионални 
професионални консултативни съвети професионални към колегиите.     
   
Поради невъзможност да присъства на наседанието на НС информация за създаването на РПКС към 
регионална корегия Перник подаде в писмо и председателят на РК на БАПЗГ - Перник Диана Димитрова. Тя 
сподели, че на 18.02.2020 г. в Града на черното злато ще бъде открит Клуб на пенсионера за специалисти по 
здравни грижи.   
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АКУШЕРКИТЕ ОТ ШУМЕН СФОРМИРАХА  
РЕГИОНАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ  

КЪМ РЕГИОНАЛНАТА КОЛЕГИЯ НА БАПЗГ В ГРАДА 
 

 

На 6-ти февруари 2020 г. от 14:00 часа в конферентната зала на "МБАЛ - Шумен" АД се проведе Общо събрание на 
акушерките от област Шумен във връзка със създаването на професионални консултативни съвети на акушерките 
на регионално и национално ниво. Това съобщи за електронния бюлетин "Здравни грижи" г-жа Веска Райчева - 
председател на Регионална колегия на БАПЗГ - Шумен. 
 
Създаването на Национални професионални консултативни съвети (НПКС) на медицинските сестри, акушерките, 
фелдшерите/лекарските асистенти, рехабилитаторите, рентгенови лаборанти и медицинските лаборанти залегна 
в Устава на БАПЗГ, чиито допълнения и изменения бяха приети от делегатите на Петия редовен конгрес на 
БАПЗГ. Високият форум се проведе на 11.01.2020 г. в София. Всички 28 регионални колегии на БАПЗГ започнаха 
да сформират професионални консултативни съвети на регионално ниво като членовете им се избират на 
доброволен принцип. Членовете на тези съвети ще дават становища, свързани със специфичните дейности за 
упражняване на съответната професия и промени в правното ѝ регламентиране. Предстои да бъдат излъчени 
консултативни съвети на гореизброените професии на национално ниво. Председателите на НПКС ще участват в 
работата на Управителния и Националния съвет на БАПЗГ като експерти.  
 
"От списъчен състав 59 акушерки на Събранието присъстваха 34 акушерки", обясни г-жа Веска Райчева. 
"Присъстващите акушерки бяха от "МБАЛ - Шумен", Комплексния онкологичен център - Шумен, Психиатричната болни-
ца в областния град и “ДКЦ - Шумен", уточни тя.   
 
По време на събранието председателят на РК на БАПЗГ - Шумен Веска Райчева е уведомила присъстващите за про-
мените в Устава на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, в правилата за набиране и 
разходване на средства и в сертифицирането и продължаващото обучение. Сред другите акценти е била 2020 го-
дина, обявена от СЗО за Международната година на медицинската сестра и акушерката, и възможностите за про-
моция на тези благородни професии сред младите хора.  
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По време на събранието е избран Регионален професионален координационен съвет (РПКС) на акушерките от 
Шуменска област, в който са включени три акушерки - Анна Димова, Димитричка Колева и Петя Илиева. Сред 
предложените са били и Венета Драгомирова и Теодора Евтимова. "Венета Драгомирова няма право да бъде включена 
в РПКС, защото е член на УС на Регионална колегия на БАПЗГ - Шумен, а Теодора Евтимова си направи отвод", обясни  
г-жа Веска Райчева. 
 
Акушерката Мая Иванова е предложила гласуването да бъде анблок. Предложението е било прието единодуш-
но. С пълно единодушие са избрани и членовете на РПКС. 
 
След съвещание на избраните членове за председател на РПКС на акушерките за област Шумен е излъчена Ди-
митричка Колева. Тя ще участва в работата на Управителния съвет на Регионална колегия на БАПЗГ - Шумен. 
 
Избраният Регионален професионален координационен съвет на акушерките ще участва в Общото събрание на 
акушерките на национално ниво, на което ще бъде избран Национален професионален координационен съвет 
(НПКС) на акушерките в България. 
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                                                                                                            Участниците в Събранието на фелдшерите от област Шумен 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
На 27-ми февруари 2020 г. от 14:00 часа в конферентната залата на "МБАЛ - Шумен" АД се е състояло Общо 
събрание на фелдшерите от област Шумен за създаването на  Регионален професионален консултативен съвет 
(РПКС) на фелдшерите към РК на БАПЗГ - Шумен. Това съобщи за електронния бюлетин на Българската 
асоциация на професионалистите по здравни грижи г-жа Веска Райчева, председател на РК на БАПЗГ - Шумен. 
 
Участие в събранието са взели фелдшери от гр. Шумен, гр. Върбица, гр. Каолиново, гр. Нови пазар и Община 
Венец. Те са избрали тричленен  Регионален професионален консултативен съвет на фелдшерите към РК на 
БАПЗГ - Шумен с председател Валя Узунова. 

  
 
 

ФЕЛДШЕРИТЕ ОТ ОБЛАСТ ШУМЕН СЪЗДАДОХА РЕГИОНАЛЕН  
ПРОФЕСИОНАЛЕН КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ 

КЪМ РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ НА БАПЗГ - ШУМЕН 
 

 
Вече са приключили общите събрания за създаване на РПКС и на медицинските сестри, 
медицинските лаборанти, рентгеновите лаборанти и рехабилитаторите. 
"Събранията бяха проведени по предварително изготвен и оповестен график", уточни 
г-жа Райчева. 
 
Предстои членовете на избраните Регионални професионални консултативни съвети 
от 28-те регионални колегии на БАПЗГ да вземат участие в общи събрания по 
професии на национално ниво, на които ще бъдат избрани Национални професионални 
консултативни съвети за различните професии. 
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СФОРМИРАХА СЕ РЕГИОНАЛНИ ПРОФЕСИОНАЛНИ КОНСУЛТАТИВНИ СЪВЕТИ 
НА РЕХАБИЛИТАТОРИТЕ, МЕДИЦИНСКИТЕ И РЕНТГЕНОВИТЕ ЛАБОРАНТИ   

КЪМ РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ НА БАПЗГ - ВАРНА 

 
 

Регионална колегия към БАПЗГ - Варна проведе Общи събрания за сформирането на Регионални професионални 
консултативни съвети на рентгеновите лаборанти, на медицинските лаборанти и на рехабилитаторите, съобщи за 
eлектронния бюлетин "Здравни грижи" председателят на РК на БАПЗГ - Варна г-жа Райна Бояджиева. 
 
Създаването на Регионални професионални консултативни съвети (РПКС) и Национални професионални 
консултативни съвети (НПКС) на медицинските сестри, на акушерките, на фелдшерите/лекарските асистенти, на 
рехабилитаторите, на рентгеновите лаборанти и на медицинските лаборанти залегна в Устава на БАПЗГ, чиито 
допълнения и изменения бяха приети от делегатите на Петия редовен конгрес на БАПЗГ, който се проведе на 
11.01.2020 г. в София. Членовете на професионалните консултативни съвети се избират на доброволен принцип. Те 
ще дават становища, свързани със специфичните дейности за упражняване на съответната професия и промени в 
правното ѝ регламентиране.  
 
На 8-ми февруари 2020 г. в зала 105 на Факултета по фармация към Медицински университет "Проф. д-р Параскев 
Стоянов" - Варна се състоя Събрание на рентгеновите лаборанти към Регионална колегия на БАПЗГ - Варна. Пред-
седател на Събранието бе Райна Бояджиева, а протоколчик - Кичка Димитрова. На събранието присъстваха 
рентгенови лаборанти и членове на УС на РК на БАПЗГ - Варна. Бе сформиран Регионален професионален 
консултативен съвет (РПКС) на рентгеновите лаборанти с председател Ваня Кирчева и членове - Таня Костадинова, 
Галя Момчева, Васко Василев и Станислава Мавродинова. 

  

 
Участниците в Събранието на рентгеновите лаборанти 
 

  
 

Председателят на Регионалния професионален консулта-
тивен съвет на рентгеновите лаборанти към РК на 
БАПЗГ - Варна Ваня Кирчева (втората от дясно наляво) 
с членовете на Съвета 
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На 9-и февруари 2020 г. от 10:00 часа в зала 105 на Факултета по фармация към МУ-Варна се проведе Събрание на 
медицинските лаборанти към РК на БАПЗГ - Варна. Председател на Събрание бе Райна Бояджиева, протоколчик - 
Кичка Димитрова. На събранието присъстваха медицински лаборанти от различни звена, членове УС на РК на 
БАПЗГ - Варна, както и г-жа Красимира Димитрова - член на УС на БАПЗГ. Бе сформиран Регионален професио-
нален консултативен съвет на медицинските лаборанти с председател Миглена Маринова и членове - Надежда 
Станкова, Петя Панайотова, Ваня Ямболова и Саусан Торк. 

„ 

  
 

   Участниците в Събранието на медицински-       
те лаборанти  

 

  

Председателят на Регионалния професионален консултативен съвет на медицинските лаборанти към РК на БАПЗГ - 
Варна Миглена Маринова (първата вляво) с членовете на Съвета 
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На 9-и февруари 2020 г. от 12:00 ч. в зала 105 на Факултета по фармация към МУ - Варна се проведе Общо събрание 
на рехабилитаторите към РК на БАПЗГ - Варна, по време на което бе сформиран Регионален професионален кон-
султативен съвет на рехабилитаторите с председател Йорданка Иванова и членове - Татяна Георгиева, Гюляй Ха-
лил и Едже Ридван. Председател на Събранието бе Райна Бояджиева, протоколчик - Кичка Димитрова. На събра-
нието присъстваха членове УС на РК на БАПЗГ - Варна, както и г-жа Красимира Димитрова - член на УС на 
БАПЗГ. 
 
"До края на месеца ще проведем Общи събрания и за сформирането на РПКС на медицинските сестри, на акушерките и на 
фелдшерите/лекарските асистенти към Регионална колегия та БАПЗГ - Варна", обясни г-жа Райна Бояджиева.  
 
След като всички 28 Регионални колегии на БАПЗГ обявят, че са сформирани РКПС за всички професии, ще бъдат 
организирани Общи събрания на национално ниво за сформирането на Национални професионални 
консултативни съвети на медицинските сестри, на акушерките, на фелдшерите/лекарските асистенти, на 
рентгеновите лаборанти, на медицинските лаборанти и на рехабилитаторите. Председателите на НКПС ще 
участват в работата на Управителния и Националния съвет на БАПЗГ и ще дават експертни становища. 

  

 
Участниците в Събранието на рехабили- 
таторите 

  
 

Председателят на Регионалния професионален кон-
султативен съвет на рехабилитаторите към РК на 
БАПЗГ - Варна Йорданка Иванова (втората от ляво 
надясно) с членовете на Съвета 
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СЪЗДАДОХА РЕГИОНАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ 
НА МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ КЪМ РК НА БАПЗГ - ПЛЕВЕН 

  
 
 

Медицинските сестри, които взеха участие в събранието 
 

 
 

На 26.02.2020 г. Регионална колегия на БАПЗГ - гр. Плевен проведе Общо събрание на медицинските сестри 
към колегията във връзка със създаването на Регионален професионален консултативен съвет на медицинските 
сестри, съгласно промените в Устава на БАПЗГ приети на Петия редовен конгрес на Асоциацията. Присъстваха 
представители от първичните дружества към РК на БАПЗГ - гр. Плевен, както и доц. Макрета Драганова от 
Медицински университет -  гр. Плевен, информира за електронния бюлетин на БАПЗГ председателят на РК на 
БАПЗГ - гр. Плевен г-жа Надя Димитрова. 
 
По време на събранието информация относно дейността на БАПЗГ са представили председателят на РК на 
БАПЗГ - гр. Плевен г-жа Надя Димитрова, зам.-председателят на регионалната колегия Василка Русева и пред-
седателят на Контролната комисия на регионалната колегия г-жа Ирена Ал Сабах.   
 
"Присъстващите на събранието медицински сестри бяха запознати с всички новости и промени, приети на Петия редо-
вен конгрес на БАПЗГ, който се проведе на  11.01.2020 г. в София. Бе предоставена информация и за инициативите във 
връзка с Международната година на медицинската сестра и акушерката, за продължаващото обучение и сертифициране-
то, за проведената среща с  представители  на новосъздадения Синдикат на българските медицински специалисти 
(СБМС)", изтъкна г-жа Надя Димитрова.  
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   Председателят и членовете на Регионалния професионален консултативен съвет на 
медицинските сестри към РК на БАПЗГ - гр. Плевен  

 

Медицинските сестри са дали в писмен вид предложения относно промяната на критериите за избор на професи-
оналист на годината и са избрали председател и членове за Регионалния професионален консултативен съвет на 
медицинските сестри към РК на БАПЗГ - гр. Плевен. Протоколчик, записващ предложенията и резултатите от 
гласуванията, е била медицинска сестра Мария Гиздовска. 
 
Председател на новия РПКС на медицинските сестри към регионална колегия на БАПЗГ - гр. Плевен е Грета Геор-
гиева - медицинска сестра от УМБАЛ "Д-р Георги Странски" - гр. Плевен. Членове на Съвета са: Цветелина Илиева 
- Спешна медицинска помощ, Павлина Атанасова - Общинско детско здравеопазване гр. Плевен, Румяна Станку-
лова - "МБАЛ - Червен бряг", Радослава Симеонова - "ДКЦ - Плевен".   Избрани са и двама допълнителни членове 
на РПКС: Поля Илонова - УМБАЛ "Св. Марина" и Айнур Талип - УМБАЛ "Д-р Г. Странски".  
 
"Всички колеги, които присъстваха на събранието стават ядрото на Консултативния съвет. Те ще получават информа-
ция от РК на БАПЗГ - гр. Плевен и от ръководството на Консултативния съвет, за да я представят по места", уточни г-
жа Надя Димитрова. 
 

  
 

Председателят на РК на БАПЗГ - гр. 
Плевен г-жа Надя Димитрова инфор-
мира участниците в събранието за 
новостите, свързани с дейността на 
БАПЗГ и регионалната колегия  
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АКУШЕРКИ СЪЗДАДОХА РЕГИОНАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОНСУЛТАТИВЕН  
СЪВЕТ КЪМ РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ НА БАПЗГ - ПЛЕВЕН 

 

 

На 27.02.2020 г. Регионална колегия на БАПЗГ - гр. Плевен проведе Общо събрание на акушерките във връзка със 
създаване на Професионални консултативни съвети на регионално и национално ниво, съгласно промените в Ус-
тава на БАПЗГ, които бяха приети на Петия редовен конгрес на Асоциацията. За електронния бюлетин на БАПЗГ 
информира председателят на РК на БАПЗГ - гр. Плевен г-жа Надя Димитрова. 
 
На събранието присъстваха акушерки от първичните дружества към регионалната колегия, гост беше Марияна 
Симеонова - член на УС на БАПЗГ от квота акушерки. 
 
По време на събранието информация относно работата на БАПЗГ изнесоха председателят на РК на БАПЗГ - гр. 
Плевен Надя Димитрова, зам.-председателят на регионалната колегия г-жа Василка Русева и председателят на Кон-
тролната комисия на регионалната колегия г-жа Ирена Ал Сабах. 
 
Протоколчик по избора на председател и членове на Регионалния професионален консултативен съвет на акушер-
ките към РК на БАПЗГ - гр. Плевен беше м. с. Мария Гиздовска.  
 
"Акушерките бяха запознати с новостите и промените в нормативната база на БАПЗГ, получиха информация за новосъзда-
дения Синдикат на българските медицински специалисти (СБМС), за продължаващото обучение и сертифицирането, за 
мероприятия свързани с Международната годината на медицинската сестра и акушерката. След избора се проведе дискусия 
по актуални въпроси засягащи съсловието и колегите дадоха своите предложения свързани с промяна на критериите за избора 
на професионалист на годината", изтъкна г-жа Надя Димитрова. 

  

 
Акушерките, които взеха участие в събранието 
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Демократично акушерките гласуваха и избраха за председател на Регионалния  професионален консултативен 
съвет на акушерките към РК на БАПЗГ - гр. Плевен Тонка Попова - акушерка, преподавател в Медицински универ-
ситет - гр. Плевен. За членове на РПКС на акушерките бяха избрани: Зиная Енчева - МБАЛ "Авис Медика" и Диана 
Димитрова - УМБАЛ "Св. Марина". Като допълнителни членове при необходимост бяха избрани Величка Петкова 
- УМБАЛ "Д-р Г. Странски"  - гр. Плевен и Петя Тодорова - "МБАЛ Червен бряг".  
 
"Спазено беше условието избраните колеги да не участват в ръководни органи на национално и регионално ниво, както и на 
ниво първично дружество. Всички присъстващи колеги ще получават на електронната си поща актуална информация и ще 
я предават на останалите колеги и дружества", уточни г-жа Надя Димитрова 

 
Председателят на Регионалния  професионален консултативен 
съвет на акушерките към РК на БАПЗГ - гр. Плевен Тонка Попова 
(втората от ляво надясно) и членовете на Съвета 
 

 
Зам.-председателят на РК на БАПЗГ - гр. Плевен Вася Русева с акушер-
ките Тонка Попова и Ваня Пенкова (от ляво надясно) 
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Регионална колегия на БАПЗГ - гр. Плевен проведе на 28.02.2020 г. последните Общи събрания за сформиране на 
Регионални професионални консултативни съвети по базови специалности, съгласно промените в Устава на 
БАПЗГ, приети на Петия редовен конгрес на БАПЗГ. Това съобщи за електронния бюлетин "Здравни грижи" 
председателят на РК на БАПЗГ - Плевен Надя Димитрова. Тя уточни, че са били проведени събранията на меди-
цинските лаборанти, рентгеновите лаборанти и рехабилитаторите от област Плевен. Фелдшерите са били инфор-
мирани, но не са се явили. "Фелдшерите от Плевен са редовни членове на БАПЗГ. Очакваме от тях протокола за отказ 
от събрание и отказ от сформиране на РПКС, ако наистина това е тяхното решение", изтъкна г-жа Надя Димитрова.  
 
Председателят на РК на БАПЗГ - Плевен Надя Димитрова заедно със  зам.-председателя на колегията Василка Ру-
сева и председателя на Контролната комисия към колегията Ирена Ал Сабах са информирали медицинските спе-
циалисти, които са взели участие в проведените събрания, за новостите и дейността на Асоциацията. "Колегите с 
интерес изслушаха информацията, зададоха своите въпроси и декларираха желание за работа", изтъкна г-жа Димитрова.  
 
На събранието на медицинските лаборанти са присъствали Боряна Трифонова - член на УС на БАПЗГ и Мая Пет-
рова - председател на Първично дружество на "МБАЛ Плевен" към ВМА София. Медицинските лаборанти от 
Центъра по трансфузионна хематология в гр. Плевен с интерес се включиха в дискусията свързана с проблеми на 
съсловието. Протоколчик по избора и на тези събрания беше ст. м. с. Мария Гиздовска - председател на Първич-
ното дружество в УМБАЛ "Д-р Г. Странски" -  Плевен, ЕАД.  Председател на РПКС на медицинските лаборанти е 
Димитринка Кунинска - УМБАЛ "Д-р Г. Странски" - Плевен", ЕАД. Членове на Съвета са: Боряна Стефанова - 
"ДКЦ Плевен" и Ева Димитрова -"УМБАЛ "Д-р Г. Странски" - Плевен.  Допълнително като резерви са избрани 
Снежанка Стоянова - "ДКЦ Плевен" и Мая Антова - УМБАЛ "Св. Марина".  

  
 
 
 

МЕДИЦИНСКИТЕ ЛАБОРАНТИ, РЕНТГЕНОВИТЕ ЛАБОРАНТИ  И РЕХАБИЛИТАТОРИТЕ  
ОТ ОБЛАСТ ПЛЕВЕН СФОРМИРАХА СВОИ РЕГИОНАЛНИ ПРОФЕСИОНАЛНИ  

КОНСУЛТАТИВНИ СЪВЕТИ КЪМ РЕГИОНАЛНАТА КОЛЕГИЯ НА БАПЗГ 
 

 

  
 

Председателят на РК на БАПЗГ - Плевен Надя Димитрова (първата вдясно) и зам.-председателят на 
колегията Вася Русева с председателя  и избраните членове на РПКС на медицинските лаборанти в 
област Плевен, както и някои лаборанти, които взеха участие в събранието 
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Председател на РПКС на рентгеновите лаборанти е Стелиана Ангелова -УМБАЛ "Сърце и мозък". Членове на 
Съвета са: Десислава Богданова - УМБАЛ "Св. Марина" и Камелия Манасиева - МБАЛ "Авис Медика". Допълни-
телно като резерва в случай на необходимост е избран Анатоли Яцов - УМБАЛ "Сърце и Мозък". 
 
Председател на РПКС на рехабилитаторите е Лидия Рашева - МБАЛ "Авис Медика", Николай Тончев- УМБАЛ 
"Д-р Г. Странски Плевен", Дерия Торбова - "МБАЛ Плевен" към ВМА София. като резервни членове на Съвета са 
избрани Галя Блажева - ДКЦ Плевен и Красимира Маджарова -УМБАЛ "Д-р Г. Странски Плевен". 
 
Г-жа Надя Димитрова благодари на всички специалисти, които са се явили на събранията и заедно са успели да 
изберат Регионални професионални консултативни съвети към РК на БАПЗГ Плевен. 

  

Зам.-председателят на РК на БАПЗГ - Пле-
вен Вася Русева (първата вдясно) с председа-
теля и избраните членове на РПКС на 
рентгеновите лаборанти в област Плевен 

  

Председателят на РК на БАПЗГ - Плевен Надя Димитрова и 
зам.-председателят на колегията Вася Русева с председателя  
и избраните членове на РПКС на рехабилитаторите в об-
ласт Плевен 
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Момент от Общото събрание на медицинските сестри от област Монтана 
 

На 18-ти, 19-ти и 20-ти февруари 2020 г. Регионална колегия към БАПЗГ - Монтана проведе Общи събрания за 
сформирането на Регионални професионални консултативни съвети на медицинските сестри, акушерките, 
медицинските лаборанти, медицинските фелдшери  и  рехабилитаторите, съобщи за електронния бюлетин на БАПЗГ 
г-жа Таня Славкова, председател на РК на БАПЗГ - Монтана.  
  
18.02.2020 г. бе създаден РПКС на медицинските сестри в област Монтана с председател Сабинка Николова - старша 
медицинска сестра в Детското отделение на МБАЛ Д-р" Стамен Илиев" АД - гр. Монтана. На същата дата се сформира 
РПКС на акушерките с председател Клара Иванова - акушерка в Детска ясла № 4  "Веселушки" - Монтана.  
 
19.02.2020 г. бе създаден РПКС на медицинските лаборанти с председател Тихомир Людмилов - старши лаборант в 
МБАЛ Д-р" Стамен Илиев" АД - гр.Монтана. На същата дата бе създаден РПКС на медицинските фелдшери с предсе-
дател Даниела Анатолиева - медицински фелдшер във Второ СУ "Никола Вапцаров" - гр. Монтана.  
 

20.02.2020 г. бе създаден РПКС на рехабилитаторите с председател Велизар Иванов - рехабилитатор в ОФТР на МБАЛ 
"Д-р Стамен Илиев" АД - гр.Монтана.  
 
"През март ще проведем второ Общо събрание за сформиране на Регионален професионален консултативен съвет на рентгенови-
те лаборанти, поради факта, че техният брой в областта е малко и колегите нямаха възможност да присъстват на първото 
събрание", обясни г-жа Славкова. По време на проведените вече събрания тя е запознала присъстващите медицински 
специалисти с промените в Устава на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, с правилата за 
набиране и разходване на средства, с новостите за продължаващото обучение и сертифицирането. Била е засегната и 
темата "Защо трябва да съм член на БАПЗГ?". Г-жа Славкова е запознала професионалистите по здравни грижи с ме-
роприятията, които ще проведат регионалната колегия и БАПЗГ във връзка с Международната година на медицинс-
ката сестра и акушерката, 5- ти май - Международния ден на акушерката и 12-ти май - Международния ден на сест-
ринството. 

  
 
 
 

СФОРМИРАХА СЕ ПЕТ РЕГИОНАЛНИ ПРОФЕСИОНАЛНИ КОНСУЛТАТИВНИ  
СЪВЕТА КЪМ РК НА БАПЗГ - МОНТАНА 
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БАПЗГ ПОЧЕТЕ ПАМЕТТА НА МЕДИЦИТЕ, 
КОИТО ЗАГИНАХА ЗА СВОБОДАТА НА БЪЛГАРИЯ 

 
 

Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи изрази почитта си към загиналите лекари, ми-
лосърдни сестри, фелдшери, фармацевти, самарянки и санитари по време на Руско-турската Освободителна вой-
на (1877 - 1878 г.). В навечерието на 142-рата годишнина от Освобождението на България от османското владичест-
во председателят на УС на БАПЗГ г-жа Милка Василева поднесе венец пред Докторския паметник в София.  
 
Над 2000 милосърдни сестри са взели участие в Руско-турската Освободителна война и са помагали при спасява-
нето и лечението на ранените, стоейки редом до 1600 лекари. Сред тях е била благородната и високообразована 
руска баронеса Юлия Вревская, която е намерила смъртта си на българска земя. Към милосърдните сестри от рус-
ката армия са се присъединили много български 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. 
 
Във връзка с препоръките на Националния кризисен щаб срещу разпространението на коронавируса Български-
ят Червен кръст отмени поклонението пред Докторския паметник, което бе планирано за 11:00 часа на 28.02.2020 
г. Въпреки, че нямаше официална церемония, ръководството на БЧК поднесе венец и цветя в памет на загиналите 
медици в сраженията при Плевен, Пловдив, село Мечка и връх Шипка. Венци и цветя бяха поднесени от името на 
председателя на 44-то Народно събрание г-жа Цвета Караянчева, министъра на вътрешните работи г-н Младен 
Маринов, министъра на здравеопазването г-н Кирил Ананиев, омбудсмана на Република България г-жа Диана 
Ковачева, посланика на Русия в България г-н Анатолий Макаров и др. 
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ДИПЛОМИРАХА СЕ 129 АСБОЛВЕНТИ ОТ ФОЗ НА МУ-ПЛОВДИВ 
  
 

 
 
 

На 21-ви февруари 2020 г. се проведе тържествена промоция на абсолвенти от Факултета по обществено здраве 
на Медицински университет - Пловдив. От завършващите 129 дипломанти, 69 души бяха от специалност 
„Медицинска сестра”, 17 души - от специалност „Акушерка”, а 43 души - от специалност „Управление на 
здравните грижи - магистър”.  
 
26 от дипломантите завършиха с  отличен успех. С най-висок успех от следването са: м. с. Анастасия Георгиева 
Стефанова от специалност "Медицинска сестра" и Йорданка Карамфилова Илъкова от специалност 
"Акушерка".  
 
"Убедена съм, че Ви очакват много предизвикателства, но също така вярвам, че това, което ще Ви накара да останете в 
страната ни и да надграждате професионалното си развитие, е любовта към Вашите близки, осъзнатата отговорност, 
че Вашето милосърдие е нужно като запалената свещ в тъмнината", обърна се към абсолвентите ректорът на МУ-
Пловдив проф. д-р Мариана Мурджева по време на тържествената промоция. 
 
„Бъдете отдадени на професията си и на нещо по-велико от самите Вас, за да бъдете удовлетворени от себе си. Вие мо-
жете да направите живота на другите по-добър и по-красив и така да бъдете горди от себе си! Вярвайте, че можете! 
Само тогава успехът ще бъде винаги с Вас!”, пожела на младите медицински специалисти проф. Мурджева. 
 

Деканът на Факултета по обществено здраве проф. д-р Мария Семерджиева съобщи, че това са специалности, 
които са  особено важни за българското здравеопазване. Интересът към тях е много голям, но обучението изис-
ква сериозна работа. 
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Поздравителен адрес и цветя от името на председателя на УС на БАПЗГ г-жа Милка Василева поднесе Елена 
Симеонова - член на УС на БАПЗГ и главна сестра на "УМБАЛ-Пловдив". В поздравлението се изтъкваше, че 
БАПЗГ продължава да прави усилия за повече възможности за кариерно развитие, по-добри условия на труд и 
адекватно заплащане за специалистите по здравни грижи. Отбелязваше се още очакваната възможност за разк-
риване на самостоятелни практики на медицински сестри, акушерки и фелдшери/лекарски асистенти, която 
ще позволи на специалистите да бъдат по-полезни в болничната помощ.  
 
В адреса се казваше още: "Скъпи специалисти, разчитаме да бъдете активни и когато изготвяме стандартите по 
здравни грижи за отделните професии, както и да се включите в Регионалните професионални консултативни съвети 
към Асоциацията.  
 

Като съсловна организация, която следва своите отговорности, БАПЗГ осигурява богати възможности за продължаващо 
обучение в сътрудничество с университетски учебни и болнични структури. Няма нужда да Ви убеждавам, че съвремен-
ните специалисти трябва да учат непрекъснато, за да бъдат максимално полезни на хората, които се нуждаят от меди-
цинска помощ и здравни грижи." 
 
Милка Василева благодари на преподавателите за тяхната всеотдайност, любов и отговорност по време на обу-
чението на младите специалисти. "Вие сте тези, които запалиха искрата в тях към тези трудни и благородни про-
фесии, изискващи не само знания и умения, но и съпричастие и милосърдие", се казваше в поздравлението.   
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Разговарям с тях в кафенето на УМБАЛ "Канев", където те успяват да заредят батериите с кафе и сок, 
преди отново да ги поемат задачите по време на техния преддипломен стаж практика в болницата. С 
нас е и Татяна Атанасова Драганова - председател на Регионална колегия на БАПЗГ - Русе, дългого-
дишна медицинска сестра в Детското отделение на УМБАЛ "Канев" и преподавател във ФОЗЗГ на Ру-
сенския университет. Тъкмо на нея дължа запознанството си с тези удивителни млади сестри. Питам ги 
как са се насочили към професията.  

 
"Вътрешно усещане", изплъзва се бързо отговорът от устата на четвърто-
курсничката Кристина Мариянова. Тя е завършила езикова гимназия. 
Малко преди да вземе дипломата си за средно образование решава, че 
ще се посвети на милосърдна кауза.    

 
 

Русе е специален град със своя неповторима атмосфера, 
история и настояще. Само тук можете да видите Па-
метника на свободата и първообразите на лъвовете от 
едноименния мост в София, да се поразходите по главна-
та улица "Александровска" и да се удивите на красиви 
сгради в изискани стилове, да видите блокове, които но-
сят имената на исторически личности, известни писа-
тели, композитори, герои от книги, дори на планини, 
цветя и морални качества. В "Малката Виена", както 
наричат града, се намира Русенския университет 
"Ангел Кънчев" - модерно и престижно висше училище с  
8 факултета, един от които е Факултетът по общест-
вено здраве и здравни грижи (ФОЗЗГ). Тук се обучават 
бъдещи медицински сестри, акушерки, кинезитерапевти, 
ерготера-певти.  
 

В този брой ще Ви представим четири млади жени, кои-
то са избрали да се посветят на професията на меди-
цинската сестра. 

  
 
 

МЛАДАТА СМЯНА НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ “АНГЕЛ КЪНЧЕВ” 
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Йоана Генчева, която също е от IV курс, е решила да учи за меди-
цинска сестра след като е насъбрала опит като санитарка в Операци-
онната. "Разбрах, че обичам да помагам на хората и това ме мотивира. 
Не си ли добър човек, не можеш да бъдеш и добра сестра", споделя тя и 
добавя, че е успяла да усвои учебния материал благодарение на под-
крепата на своя съпруг, който ѝ помагал при отглеждането на сина и 
дъщерята. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Мотивацията на третокурсничката Десислава Иванова е "наслед-
ствена" - майка ѝ била медицинска сестра и тя буквално е израснала 
в същата тази болница, където сега идва на практика. "Свикнала съм 
от малка със спринцовки, с различни превръзки, помагала съм на баби и 
дядовци", разказва Деси. Неприятните гледки не я плащат, но с бол-
ката на хората не може да свикне.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Относно перспективата медицинските сестри да могат да разкриват самостоятелни практики в из-
вънболничната помощ и трите намират това не само за добра възможност, но и за нещо, което задъл-
жително трябва да се случи, защото обществото има крещяща нужда от извънболнични здравни гри-
жи. 
 

Младите сестри се заслушват когато става дума за проекта "Специа-
лизация в здравеопазването", финансиран по Оперативна програма 
"Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020, която е удължена до края 
на 2023. Г-жа Татяна Атанасова пък разказва за проект на Комплексния 
онкологичен център - Русе, който е отпуснал стипендии за обучението 
на медицински сестри, които са с ТЕЛК или са майки на деца. Желаещи 
се намерили. Те ще бъдат задължени да извършват патронажни грижи 
по домовете за пациенти на Онкологичния център минимум 5 години.  
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"Патронажните грижи са изключително необходими за хора с тежки заболявания. Един инсулт например 
не може да се излекува за една седмица, затова са нужни специализирани грижа и след изписването от болни-
цата", казва Деси, която работи на половин щат  като санитар в Отделението по съдова неврология. 
Криси пък съчетава ученето с работа като санитар в Отделението по гастроентерология и клинична 
хематология, а Йоана е избрала Отделението по УНГ. Те са доволни, че по време на следването мо-
гат да се запознаят с работата в различни отделения и така могат на изберат мястото, което най-
добре им приляга. И трите са свикнали да съчетават ученето и работата със семейните задължения 
и грижите за децата. И това личи по едва забележимите сенки под очите им. "Моите деца понякога ме 
питат защо съм сърдита, а аз им казвам, че не съм сърдита, а просто съм изморена", споделя Йоана. "След 
12-часово дежурство нямаш сили да се усмихнеш", добавя Деси. "По време на работата умората не се усе-
ща, усеща се като се прибереш вкъщи", включва се Криси. Тя споделя, че понякога "попива" емоциите 
на болните и техните близки. Според нея трябва да се положат усилия за здравното ограмотяване 
на хората - да ценят здравето си и да се грижат за него, да взимат навременни мерки, когато имат 
нужда от медицинска помощ.     
 
Въпреки трудностите младите сестри са горди с професията си. Според тях, колкото и професии да 
изчезват в днешно време, професията на медицинската сестра ще остане днес и в бъдеще. По повод 
на роботите медицината те са категорични, че тяхната работа робот не може да свърши. "Една ма-
шина не може да се справи с обработването и превързването на декубитална рана, не може да успокои паци-
ента", аргументират се те и казват, че колкото и да е заета една сестра, трябва да намира време да 
даде кураж и съвети според компетенциите си на пациентите, за които се грижи. "Засега не ми тежи 
да разговарям с пациентите, няма го още Бърнаута", казва Деси и признава, че разходките сред приро-
дата я зареждат най-добре. Всички са на мнение, че трябва да се грижат за здравето си, за да могат 
да бъдат полезни на болните. "Разбира се, че една усмихната сестра в добра кондиция буди доверие у па-
циентите", казват и трите в един глас. "От първия учебен ден ги учим колко важно е да бъдат приветли-
ви и внимателни с пациентите", вметва Татяна Атанасова.  
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Според моите събеседнички в Годината на медицинската сестра и акушерката трябва повече да се 
говори за милосърдните професии, хората да научат повече за тежкото ежедневие на тези медицинс-
ки специалисти, за нощните дежурства и непрекъснато учене. Те са наясно, че предизвикателствата 
пред тях ще нарастват - нови вируси, миграция, застаряващо население и т. н. Казват, че ще ги пос-
рещнат, но разчитат на адекватни действия от отговорните институции. Засега и трите са категорич-
ни, не биха търсили късмета си в чужбина. "Не си оставям татковината!", заявява Деси.  

 
Споделям с младите сестри, че към Регионалните колегии на БАПЗГ се създават Регионални профе-
сионални консултативни съвети. Тези специалисти, които влязат в тях ще могат да дават експертни 
мнения за развитието на своята професия и стандартите по здравни грижи. Очите и на трите грейват 
- казват, че биха се включили в работата на  съветите. Те са отворени и за продължаващо обучение, 
интересуват се от условията за получаване на сертификатите за професионална квалификация. Мла-
дите специалисти са на мнение, че трябва да има градация в заплащането на всеки следващ сертифи-
кат, за да има стимул - например, ако първият сертификат е 20 лв., вторият да бъде 30 лв., третият - 40 
лв. и т.н. Г-жа Татяна Атанасова обяснява, че студентите вече са участвали в допълнителни обучения, 
организирани от Русенската регионална колегия, заедно със специалисти по здравни грижи. През 
април предстои ново общо обучение. Този път ще бъдат засегнати темите  по време за управление на 
времето, работа с деца с церебрална парализа и др.   

  

 
 Йоана Генчева,  Десислава Иванова, Кристина Мариянова, Татяна Атанасова и Деяна Димова (от ляво надясно). 
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Стажант-сестрите намират добри думи за опитните сестри, които ги въвеждат в професията. Те 
смятат, че уменията им за комуникация касаят както пациентите, така и техните колеги. "Още в 
първи курс ги учим на комуникация, защото има много тънкости", казва Татяна Атанасова. Нейните 
студентки добавят, че наистина е важно да знаеш кога е моментът да зададеш въпрос и кога трябва 
да замълчиш. Това се отнася не само за сестрите, но и за пациентите. И пак стигаме до недостига на 
медицински сестри и претовареността на работещите в лечебните заведения сестри, които нямат 
физическата възможност да изслушат болката и нуждите на всички хоспитализирани. Моите събе-
седнички споделят, че мечтаят Русе да се оживи с повече млади хора, които имат желание да учат 
за тяхната професия точно в Русенския университет. Защото техни съученици отишли да учат ме-
дицина в други градове и там останали. "Ако тук имаше специалност "Медицина", можеха да останат 
и тук", разсъждават младите сестри.  Татяна Атанасова разкрива, че в РУ "Ангел Кънчев" предстои 
да бъде открита специалност "Лекарски асистент" и магистратура "Управление на здравните гри-
жи".   
 
Деси се размечтава и споделя, че би искала до 10 години професията на медицинската сестра да се 
възроди с повече студенти, сред които да има и момчета. Тя остава видимо доволна, когато разби-
ра, че в Белгия 20% от медицинските сестри са мъже.         
 
Макар и в края на разговора, но съвсем на място, се включва съкурсничката на Деси Деяна Димова, 
която е стажант в Отделението по съдова неврология и работи като санитар в Спешното отделение. 
Относно кандидат-студентите тя казва, че те трябва първо да минават през тест за човечност. Спо-
ред нея не само дефицитите в системата са виновни за грубото отношение на някои медици към 
пациентите, а всичко зависи от самия човек. Медицинските сестри трябвало да полагат усилия па-
циентите да бъдат доволни, а това щяло да доведе и до увеличаване на техните заплати.  
 
"Често думите имат по-силна лечебна сила от лекарството. Пациен-
тите ще оценят това и ще застанат зад исканията на сестрите", убе-
дена е Деяна. Според нея дори трябва да се върне старото наиме-
нование на професията - милосърдна сестра. Младата жена доба-
вя, че доверието е двустранен процес и пациентите също трябва да 
се държат с уважение към медиците. Наскоро в Спешното отделе-
ние се е отървала на косъм от риска да бъде набита от пиян паци-
ент. И пак опряхме до тъжната действителност с плахи нотки на 
надежда...           
                   

 
Материала подготви Румяна Милева 
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- Едис, Вие сте избрали една професия, която винаги е принадлежала на жените. 
 

- Да така е, макар, че в световен мащаб традицията е разчупена и все повече мъже се реализират в тази про-
фесия. У нас все още се учудват като чуят, че мъж учи за медицинска сестра. Радвам се, че моето семейство и 
приятелите ми ме подкрепят за моя избор.    
 

- Има ли други момчета във Вашата група? 
 

- Да, има още едно момче. Курсов ръководител на нашата група е доц. Деспина Георгиева. 
 

- Как се насочихте към тази професия?  
 

- Обичам тази професия с цялата си душа. Може би съм се запалил за нея покрай леля ми, която е медицинска 
сестра - в момента практикува в Испания. Самата тема "Медицина" се отключи в мен много рано. Като 
дете претърпях инцидент с една водна пързалка. Един от пръстите на ръката ми пострада сериозно, наложи се 
да ме оперират по спешност в Бургас. Много съм благодарен, че лекарите спасиха пръста ми, защото можеше 
да го ампутират. 
 

- Мнозина се отказват, когато видят, че професията е трудна. При Вас имаше ли такива моменти? 
 

- В началото ми беше доста трудно, но реших, че ще се справя с предизвикателствата. Още повече, че всички 
знания и умения в бъдеще ще бъдат в моя полза. За да си добър в тази професия трябва много четене, много 
опит, много практика. И най-вече да вършиш работата си с любов! 

  
Eдис Абтулов, 

студент в специалност "Медицинска сестра"  
в Русенския университет "Ангел Кънчев": 

 

У НАС ВСЕ ОЩЕ СЕ УЧУДВАТ, КОГАТО ЧУЯТ, 
ЧЕ МЪЖ УЧИ ЗА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА 

 

 
 
 
 

Едис Абтулов е студент от II курс в специалност 
"Медицинска сестра" към ФОЗЗГ на Русенския 
университет "Ангел Кънчев". Решава да учи и 
работи в сферата на здравните грижи след като 
претърпява инцидент на плажа и лекарите в 
Бургас спасяват пръста му. Играл е в учени-
ческия състав към Русенския драматичен 
театър. Обича да чете. Особено се интересува от 
хора, които работят в сферата на медицината. 
Купил си е специално книгата на внука на 
известния български актьор Наум Шопов, 
който се казва като своя знаменит дядо Наум 
Шопов и макар да снима в киното  и да играе в 
театъра, практикува лекарската професия. Едис 
харесва мотивирани хора, които следват мечти-
те си. Той самият иска да бъде полезен на 
хората и да се развива в най-благородната про-
фесия.        
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                                                  Eдис Абтулов с председателя на УС на БАПЗГ Милка Василева 
 

 

 

 
 

- Защо не избрахте професията на лекаря?    
 
-  Харесва ми, че ще бъда близо до пациентите. Смятам, че мъже - медицински сестри са много нужни в 
операционните и реанимационни отделения, където моат да бъдат в помощ на тежко болни пациенти. 
Например да ги обръщат на определени часове, за да не получат декубитални рани от залежаването.  
 
- Избрали ли сте вече направленията, където бихте искали да работите? 
 
- В областта на хирургията, на спешността...  Там трябва да проявяваш самообладание и устойчивост и едва 
след като помогнеш, можеш да си позволиш да отпуснеш емоциите.  
 
- Кои Ваши качества смятате, че ще Ви помагат в професията? 
 
- Добротата. Ще ми помага и жланието да научавам нови неща в медицината. Още в началото на нашето 
следване доц. Георгиева, която е един изключително лъчезарен човек, каза: "Студенти, човешкото тяло е една 
съвършена машина", което реално погледнато е точно така. Всеки човек е уникален със своето тяло и своите 
качества.   
 
-  Смятате ли, че медицинските сестри ще намерят своето място в извънболничната помощ като 
открият самостоятелни практики. В момента те се реализират предимно в болничната помощ?  
 
- Да, те биха били много полезни в извънболничната помощ. Биха могли и да мотивират родители, които са 
скептично настроени към имунизациите и с действията си поставят не само своите деца, но и техните 
връстници в риск. Сестрите биха могли да разговарят с хората и по други теми - превенция на 
болестите,ползата от  трансплантациите, отказване от вредните навици и др. 
 
- Важно ли е пациентите да се научат да пазят медиците - например да си слагат маски, когато 
отиват при личния си лекар и са болни от грип? 
 
- Разбира се, че това е цивилизованото поведение - лекарите и медицинските сестри също са хора и са уязвими 
от въздушно-капкови инфекции. Още повече, че когато се разболеят, ще страдат и техните пациенти.  
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- Световната здравна организация алармира, че след 10 години в световен мащаб няма да достигат 
9 млн. медицински сестри. У нас в момента не достигат 30 000 медицински сестри и 4000 акушерки. 
Тези професии са изключително нужни на обществото и затова СЗО обяви 2020 година за 
Международна година на медицинската сестра и акушерката. Как според Вас може да се повдигне 
общественият имидж на тези професии? 
 
- Това може да се случи с активното участие на държавата като се увеличат заплатите на медицинските 
сестри, които в момента на много места са ниски. А всъщност медицинските сестри работят много, често 
лишават своите семейства от внимание заради пациентите, дават изключително тежки дежурства. Би 
трябвало обществото и младите да знаят повече за тази уникална професия 
 
- Каква според Вас трява да е началната заплата на медицинската сестра? 
 
- Поне 1000 лева. Професията е трудна и отговорна. Сестрата отговаря и за документацията, за 
назначените терапии на отделните пациенти. Нужно е да се вземат адекватни мерки и за защита на 
медиците от агресията на пациенти и техните близки, особено в Спешната помощ и Спешните отделения. 
 
- Как си представяте работата с пациентите? 
 
-  Една сестра трябва да може да влиза в тяхното положение, защото те, стъпвайки в болница изпитват 
страх. От повече внимание се нуждаят оперираните болни - те са далече от домашната среда, от своите 
близки, с непознат човек в стая. Но за да осъществява пълноценна комуникация с пациентите, медицинската 
сестра трябва да има време, а в момента поради недостига на кадри, сестрите работят прекомерно.  
 
- Вие ходите на практика още от първи курс. 
 
- Да, два пъти седмично в различни отделения на УМБАЛ "Канев".   
 
- Как Ви приемат опитните специалисти, помагат ли Ви? 
 
- Да, помагат ни, имат желание да обучат нови кадри, които ще им бъдат в помощ. когато имаме въпроси към 
тях те се отзовават адекватно, обясняват ни. По-възрастните сестри имат много опит и от тях научаваме 
много.  
 

- Къде виждате бъдещето си? 
 
- В България, защото камъкът си тежи на мястото. Бих работил в Русе, или в някой по-голям град като 
София и Пловдив. В чужбина бих отишъл само за да събера опит, да видя как работят там и после ще се върна. 
 
- Как виждате възможностите за кариерно развитие у нас. Бихте ли учили в магистърска програма 
"Управление на здравните грижи" или пък за операционна сетра? 
 
- Хубаво е, че има различни възможности за кариерно развитие не само на лекарите, но и на медицинсите 
сестри. Наскоро прегледах списъка със специализациите за медицински сестри, има възможности и за научна 
работа. Освен това сестрите имат широк диапазон на действие - в извънболничната и болничната помощ, в 
социални и старчески домове, в училищното и детското здравеопазване... 
 
- Възможност за професионална реализация са и патронажните грижи. 
 
- Да, много хора имат нужда от здравни грижи по домовете - пациенти, които се долекуват, хронично болни и 
т. н.  
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- Какво мислите за профилактиката и  превенцията на болестите? Съществува една притча за 
един китайски император, който в края на годината възнаградил богато своя личен лекар. 
Последният бил много учуден, защото императорът не бил боледувал през годината и не се 
наложило да го лекува. А благодарността на императора била основана именно на това, че 
личният му лекар със своите съвети му помогнал да запази добро здраве. 
 
- Да, медицинските сестри определено биха могли да бъдат много полезни в сферата на профилактиката и 
превенцията.  
 
- А смятате ли, че медикът трябва да дава личен пример с начина си на живот? 
 
- Разбира се, тогава ще бъде по-убедителен. Повечето медицински лица са пушачи. 
 
- Но Вие не сте пушач?! 
 
- Пушач съм за жалост, но съм решил да спра цигарите и да започна да спортувам. 
 
- Ако успеете да осъществите своето намерение, това ще бъде една победа за Вас и ще рефлектира 
положително върху Вашите пациенти.  
 
- Много хора са отказали цигарите, не е нещо невъзможно. 
  
- Региналните здравни инспекции имат кабинети за отказване от тютюнопушенето, бихте могли 
да получите безплатна помощ от специалистите в тях. 
 
- Бих опитал. По принцип започвам всеки ден с оптимизъм и надеждата, че денят ми ще мине добре.  
 
- Пожелавам Ви здраве и много успехи! 
 
- Благодаря много!    
                                                                                                                                      Разговора води Румяна Милева 
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МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН  
С ИЗНЕСЕНИ КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ  

ИЗПИТИ В ПЕТ ГРАДА 
 

За трета поредна година Медицински университет - Пле-
вен ще проведе изнесени кандидатстудентски изпити за 
бакалавърските специалности. Освен в досегашните гра-
дове Монтана, Видин, Враца и Велико Търново, младежи-
те ще имат възможност тази година да се явят на тест по 
биология и в Разград.  
 

Заявленията за явяване на изнесените изпити се подават 
електронно чрез сайта на висшето училище, съобщи 
Clinica.bg. 
 

Решението на МУ-Плевен за провеждане на изнесени из-
пити в Северна България произтича от доказано най-
високия процент кандидати от тези региони. Явявайки се 
на изнесените изпити, гимназистите получават оценка на 
теста по биология, която е равностойна на резултатите от 
предварителната  и редовната изпитни сесии.  
 

Приемът на заявления за изпитите в Монтана и Враца 
стартира на 1 февруари и ще продължи до 12 февруари. 
Тестът по биология в Монтана е на 15 февруари, а във 
Враца – на 16 февруари. От 15 до 26 февруари кандидат-
студентите могат да подават заявления за явяване на изпи-
та във Велико Търново на 29 февруари както и за този в 
Разград на 1 март. Младежите могат да кандидатстват за 
прием в 10 специалности за степен бакалавър и професио-
нален бакалавър. По време на изнесените изпити зрелост-
ниците могат да се явят на тест по биология за бакалавърс-
ките специалности "Акушерка", "Медицинска сестра", 
"Медицинска рехабилитация и ерготерапия", "Помощник-
фармацевт", "Медицински лаборант", "Рентгенов лабо-
рант", "Опазване и контрол на общественото здраве", 
"Медицинска козметика", "Социални дейности в здравео-
пазването" и "Социални дейности" (платено обучение). 

 
ОЦЕНКАТА ОТ МАТУРАТА ПО БИОЛОГИЯ  

ЩЕ СЕ ВЗИМА ПРЕДВИД 
ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕТО ЗА  

НЯКОИ СПЕЦИАЛНОСТИ 
 
Оценки от матури ще могат да се използват за вход в 37 вис-
ши училища от общо 51 за учебната 2020-2021 година. Ре-
зултатът от зрелостния изпит по биология ще служи за вход 
в медицинските университети, но само за някои специал-
ности и с по-малък коефициент от оценката от конкурсния 
тест, информира Clinica.bg. 
 

За специалностите „Медицина", „Дентална медицина" и 
„Фармация" остават задължителни приемни изпити по био-
логия и химия, които не могат да бъдат заместени с оценка 
от матура. Частично оценките от държавните зрелостни 
изпити по биология се използват при формиране на състе-
зателния бал за специалностите „Здравен мениджмънт" 
„Логопедия" и „Медицински оптик" в Медицински универ-
ситет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна. В Медицински 
университет - Плевен в балообразуването с определен кое-
фициент участва оценката по биология от матурата, но 
само за следните специалности:  
 

 „Медицинска рехабилитация и ерготерапия",  
 „Опазване и контрол на общественото здраве",  
 „Социални дейности в здравеопазването",  
 „Медицинска сестра",  
 „Акушерка",  
 „Медицински лаборант",  
 „Рентгенов лаборант",  
 „Помощник фармацевт",  
 „Медицински козметик"  
  „Социални дейности".  
 

 
 
 
 

УНИВЕРСИТЕТСКАТА ФРАНКОФОНСКА АГЕНЦИЯ ОБЯВИ СТАЖАНТСКИ СТИПЕНДИИ 
 
Студентите от Мeдицински университет - София могат да кандидатстват за стипендия за провеждане на стаж в 
чужбина на френски език, финансиран от Университетската франкофонска агенция (AUF), съобщиха от висшето 
училище. 
 

Продължителността на стажа е между 1 и 3 месеца, а периода на провеждане - от 1-ви април до 18 декември 2020 г., 
допълват оттам. Крайният срок за кандидатстване е 13 март 2020 г. Представянето на документите за участие става 
единствено онлайн. 
 
За 2019-2020 г. Медицински университет - София е класиран на първо място сред всички висши училища в Бълга-
рия и на 1174 място в света с 218.05 точки. Това сочат резултатите от Годишната световна рейтингова класация на 
университетите – University Ranking by Academic Performance (URAP). Тя е изготвена на базата на анализ на пости-
женията на 4000 университета, които са  представителна 10% извадка от над 40 000 регистрирани висши училища 
от целия свят.  
 
От 2011 г. насам Медицински университет - София неизменно държи първо място във всичките пет направления – 
"Медицина", "Дентална медицина", "Фармация", "Обществено здраве" и "Здравни грижи".  
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   БАПЗГ ИЗЛЕЗЕ С ПОЗИЦИЯ ПО ПОВОД ПОРЕДНИЯ СЛУЧАЙ  
НА АГРЕСИЯ СРЕЩУ МЕДИЦИ ОТ "СПЕШНА ПОМОЩ" 

 

 
 
"Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи изразява своето възмущение и остро осъжда 
агресията, която са упражнили трима братя срещу фелдшерка и шофьор на линейка от "Спешна медицинска помощ" в 
Ихтиман". Това пише в позиция на БАПЗГ до медиите. В нея се отбелязва, че за неприятния инцидент е 
съобщила Областната дирекция на МВР- София. 
 
Агресията е станала в късъните часове на 1-ви февруари 2020 г. Единият от братята във видимо нетрезво 
състояние е имал нужда от медицинска помощ. На мястото е пристигнала линейка, но младият мъж станал 
агресивен и заедно с двамата му братя са упражнили физическа агресия над медиците, след което са избягали. 
Дежурните медици се отървали с леки травми и уплах. Полицаите са успели бързо да издирят тримата мъже - 
оказало се, че те са криминално проявени. По случая е образувано досъдебно производство под наблюдението 
на Районна прокуратура - Ихтиман.  
 
"БАПЗГ приветства бързите действия на компетентните органи и настоява закононарушителите да получат 
адекватно наказание за постъпката си", се казва в позицията, подписана от председателя на УС на БАПЗГ Милка 
Василева.  
 
В документа се припомня, че това е поредният случай на агресия срещу спешни медици: "Въпреки взетите 
мерки от отговорните институции, медицинските специалисти от  системата на "Спешна медицинска помощ" 
остават най-уязвими от агресивни прояви на пациенти и техни близки, тъй като работят на терен. През ноември 
миналата година след подобен инцидент 49-годишният фелдшер Христомир Куманов от ЦСМП-Варна напусна работа 
след 27 години, в които е помагал с висок професионализъм и отдаденост на хора, нуждаещи се от спешна медицинска 
помощ. 
 

БАПЗГ апелира за уважение и респект към медиците! Убедени сме, че с повече търпение, човещина и спазване на прави-
лата неприятните инциденти могат да бъдат предотвратени!" 
   

   

      НЕ НА АГРЕСИЯТА! 
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Българският лекарски съюз: 

 

НАСИЛИЕТО НАД ЛЕКАРИ ТРЯБВА ДА СПРЕ! 
 

Българският лекарски съюз осъжда поредния случай на агресия над медицински лица и изразява 
своята подкрепа към д-р Николай Недялков от Спешното отделение при МБАЛ-Пазарджик. 
 
Медикът е нападнат от близък на починал пациент, който настоявал той да бъде спасен. Кадри на 
охранителна камера са запечатали посегателството. 
 
Случилото се е поредната проява на осъдително и неприемливо отношение. Независимо от труд-
ните условия на работа, в които са поставени всички заети в сектора, всяко едно медицинско лице 
е избрало професията за свое призвание. 
 
БЛС се надява подписаното наскоро споразумение между съсловната организация, Министерство-
то на здравеопазването и Прокуратурата да е първата важна стъпка към създаването на работещ 
механизъм, който да защити лекарите на работното им място, за да може спокойно да изпълняват 
задълженията си. 
 
Необходима е промяна на обществените нагласи в посока на уважение и възвръщане на доверието 
на хората към всички работещи в системата на здравеопазването. 
  

  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България: 

 

НАСТОЯВАМЕ ЗА НАЛАГАНЕ НА ПОЛАГАЩИТЕ СЕ САНКЦИИ 
НА ЛИЦАТА УПРАЖНИЛИ НАСИЛИЕ НАД ЛЕКАР 

 
В края на януари 2020 г. в офиса на НСОПЛБ постъпи сигнал от наше регионално сдружение за насилие – 
побой над лекар, като деянието е извършено по време на нощно дежурство (около 02:00 ч.) на 23 декември 
2019 г. в „Неотложен кабинет". Кабинетът се намира в сградата на бивша поликлиника в центъра на града 
в съседство с РПУ. На подадения от нападнатия лекар сигнал чрез „паник бутон" се е отзовала група от 
СОТ, която е установила насилниците и не е повикана полиция в момента.  
 
Нашият колега (общопрактикуващ лекар) е подал жалба в РПУ в града за случилото се, в рамките на един 
месец след жалбата все още няма резултат от проверката, която би трябвало да се осъществи от органите 
на реда. 
 
От НСОПЛБ настояваме за търсене на отговорност и налагане на полагащите се санкции на лицата, уп-
ражнили насилие над лекар, изпълняващ служебните си задължения, както и от лицата, отговорни за уста-
новяването на нарушителите и подвеждането им под наказателна отговорност в духа на подписаното на 
14.01.2020 г. споразумение за сътрудничество и взаимодействие за предотвратяване и разследване на прес-
тъпления, свързани с дейността на медицинското обслужване между Министъра на здравеопазването, Глав-
ния прокурор на Републиката и Председателя на БЛС. 
 
Подобни деяния и отношение към лекарите, изпълняващи служебното си задължение, води до нежелание и 
отказ сред колегите ни да дават дежурства в тези кабинети и съответно лишават населението от съот-
ветната медицинска помощ. Моралната страна оставяме без коментар. 

  
                                                                                             Доц. д-р Любомир Киров, председател на НСОПЛБ 
  

   

      НЕ НА АГРЕСИЯТА! 
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 БАПЗГ към пациентите:  

 

ПРОЯВЯВАЙТЕ ПОВЕЧЕ ДОВЕРИЕ И РЕСПЕКТ КЪМ МЕДИЦИТЕ 
 

 
 
"БАПЗГ счита за абсолютно недопустимо подобно хулиганско и неуважително поведение към доказал се медик, който 
съвестно изпълнява своите професионални задължения. Освен нанесената обида към медика, агресията на спешния 
пациент  е възпрепятствала и работата на медицинския екип. Апелираме за бързо и адекватно наказание за 
извършителя на тази грозна постъпка!" Това написа председателят на УС на БАПЗГ Милка Василева в позиция 
по повод агресия срещу лекар от  Центъра за спешна медицинска помощ - гр. София.  
 
Позицията е адресирана до директора на ЦСМП-София д-р Георги Гелев и до медиите. В нея се уточнява, че 
спешният реанимационен екип е пристигнал на адреса за 9 минути заради мъж с оплаквания в сърдечната 
област, по обяснения на говорителят на ЦСМП-София Катя Сунгарска. След направения преглед дежурният 
кардиолог с дългогодишен стаж е успокоил пациента, че става дума за невралгична болка. Именно добрата 
новина е разярила мъжа и той е прибегнал към физическа и вербална агресия срещу медицинския 
специалист. Освен нецензурните думи, мъжът е отправил обвинения към лекаря, че работи под въздействието 
на алкохол и наркотични вещества. Медикът е повикал полиция. Направеното изследване с дрегер, а по-късно 
и кръвните проби в УМБАЛ "Св. Анна" са установили, че твърденията на пациента не отговарят на истината.  
 
В позицията на БАПЗГ се припомня, че от началото на годината това е деветият случай на агресия срещу 
медицински екип на ЦСМП-София. Подобни случаи има в цялата страна. Например в началото на този 
месец трима братя удряха и обиждаха  фелдшерка и шофьор на линейка в Ихтиман.  
 
Позицията завършва с думите: "БАПЗГ се обръща с апел към пациентите и техните близки да проявяват нужното 
доверие и респект към медиците, които изпълняват своя човешки и професионален дълг в името на живота и здравето 
на всеки, нуждаещ се от медицинска помощ!"   

   

      НЕ НА АГРЕСИЯТА! 
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През месеците януари и февруари 2020 г. по проект „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА 
И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ - КОМПОНЕНТ II” през обучения за предоставяне на патронажна грижа 
преминаха 4-ма медицински специалисти и 20 социални асистенти от пет общини – Брегово, Сливен, 
Севлиево, Берковица, Кюстендил и Габрово, информира за електронния бюлетин “Здравни грижи” 
Мария Спасова, координатор на проекта за обучение по патронажни грижи от страна на БАПЗГ. 
 

През месец март 2020 предстои да започне надграждащото обучение на медицнски специалисти и со-
циални асистенти, съгласно Методиката за предоставяне на патронажни грижи по домовете за възрас-
тни хора и хора с увреждания, разработена по проект BG05M9OP001-2.028-0001 „Патронажна грижа за 
възрастни хора и лица с увреждания – Компонент I“, утвърдена от Министъра на здравеопазването.  
 

Теоретичното обучение на въвеждащите обучения се провежда чрез платформата за дистанционно 
обучение на БАПЗГ, с лектор проф. Соня Тончева, д.оз.н. Практическото обучение се провежда в реал-
на работна среда от професионалисти по здравни грижи с професионална квалификация 
„Управление на здравните грижи и преподавател по практика в медицински колеж“  и от специалисти 
в областта на социалните дейности.  
 

В първото за 2020 година обучение, проведено на медицинска сестра от община Брегово, преподавател 
по практика беше гл. м. с. Анна Георгиева от МБАЛ „Света Петка“ АД  гр. Видин.  

  
 
 

 
 
 
 
 
 

BG05M9OP001–2.040 „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА  
С УВРЕЖДАНИЯ - КОМПОНЕНТ II”, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  

„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”2014-2020 Г.,  
СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД  

ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ 
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                       Моменти от обучението:  

 
 

Главна мед. сестра Анна Георгиева заедно с медицинска 
сестра Г. Вануцова по време на обучението в Брегово 

 
 

Работа с ЕКГ апарат и извършване на изследването 
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            Моменти от обучението:  

 

 
 

Подготовка на необходимите материали и вземане  
на венозна кръв за изследване 

 

 
Вземане на венозна кръв за изследване 
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       Моменти от обученията:  

 
 

Практическото обучение на медицински специалисти от Община Берковица в периода 07.02. - 09.02.2020 г.  
с преподавател старша мед. сестра Румяна Станиславова 

 
 

Обучение на социални асистенти в Община Сливен  
с преподавател по практика Светла Генова 

 
 

Обучение на социални асистенти в 
Община Севлиево с преподавател по 

практика Лазарина Минева 
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На 22.02 и 23.02.2020 г. по инициатива на Регионалната колегия на БАПЗГ - гр. Видин с председател 
Красимир Урошев във Филиал Видин  на Русенския университет "Ангел Кънчев" се състоя обуче-
ние на медицинските специалисти от училищното здравеопазване. Това съобщи за електронния 
бюлетин "Здравни грижи" акушерката Анриета Петкова - една от инициаторките за обучението, 
която е медицинска сестра в Детска градина “Арабела” в града на Бабини Видини кули.  
 
В обучението на тема "Предизвикателствата пред медицинските специалисти от детското и учи-
лищното здравеопазване" участие взеха 12 медицински сестри, фелдшери и акушерки от учебни 
заведения в града. Лектор беше доц. д-р Даниела Константинова, преподавател във Факултета по 
обществено здравни и здравни грижи в РУ "Ангел Кънчев".  
 
"Предизвикателствата пред специалистите от училищно образование са изключително много, защото те 
трябва да работят, на първо място, с децата, на второ място -  с родителите, след това да се съобразяват 
с наредбите и правилата за работа в училище или в детска градина. Така че правилата пред тях са много, 
трябва да се съобразяват с всички. Съответно законодателството е различно за училище, различно за здра-
веопазването и трябва някъде да успеят да намерят пресечната точка. Но това, което виждам днес, виж-
дам, че те се справят много успешно с този проблем", изтъкна доц. Константинова.  
 
Според доц. Константинова проблемите на медицинските специалисти от училищното здравео-
пазване във Видин са сходни с тези на колегите им цялата страна: "Става въпрос основно с недостига 
на кадри, необходимостта да се грижат за много деца, понякога в две учебни заведения, което налага отсъс-
твието им от едното учебното заведение за сметка на другото. Друг сериозен проблем е неясната и неадек-
ватна медицинска информация, която получават от родителите и за съжаление понякога и от личните 
лекари. Наистина работата с родителите е  изключително трудна, но това пък не е и тяхно задължение. 
Вероятно тук трябва да се обединяват усилията на училищното ръководство, участието им в родителски 
срещи и съвместно с класните ръководители да работят с родителите по отношение рисковете за здраве-
то на детето и как могат да бъдат избегнати."  
 
По време на дискусията бяха обсъдени новостите в Наредба № 6 за храненето в детските градини, 
необходимите грижи за децата с диабет, алгоритъма на поведение при деца без задължителни иму-
низации и др.  
 
Надграждането на знания беше изцяло обезпечено от Регионалната колегия.  Всички участници в 
обучението ще получат по 16 кредитни точки по Единната кредитна система на БАПЗГ за продъл-
жаващо обучение. 
 

 

 

 
 
 
 

МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ОТ ДЕТСКОТО И УЧИЛИЩНОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ  
ВЪВ ВИДИН ВЗЕХА УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЕ, ПОСВЕТЕНО НА  

НОВИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА 
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Моменти от обучението в УМБАЛ "Канев" 
 

 

 
 
 
 

ОБУЧЕНИЯ ЗА ИНОВАТИВНИ МЕТОДИ ЗА ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ  
СЕ ПРОВЕДОХА В РУСЕ, ТЪРГОВИЩЕ, САМОКОВ И СОФИЯ 

 
 

 
Обучения за иновативни методи за диагностика и лечение, кредитирани от БАПЗГ, проведе фирма 
„Интер Бизнес 91” ЕООД през февруари в четири болници. В обученията участие взеха главните сест-
ри на лечебните заведения, старши сестри, лаборанти и лекари от Клинична лаборатория.  
 
Първото обучение се състоя на 12 февруари 2020 г. в конферентната зала на УМБАЛ "Канев" АД - гр. 
Русе. Следващите обучения бяха  на 13-и февруари в "МБАЛ -Търговище" АД, на 24-ти февруари в 
"МБАЛ - Самоков" ЕООД и на 25-и февруари в УМБАЛ "Св. Иван Рилски" ЕАД - гр. София.  Участва-
лите в курсовете за продължаващо обучение специалисти по здравни грижи ще получат кредитни 
точки по Единната кредитна система на БАПЗГ.   
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  Медицинските специалисти се запознаха със следните теми: 
 

 
"Ранна диагностика на рак на гърдата" 
 

Иновативната технология за ранен скрининг на рак на гърдата BRASTER PRO е разработена от 
полски учени. Новата система позволява заболяването да се открие в съвсем ранен стадий чрез кон-
тактната термография. Модерната диагностика се осъществява в рамките на 10 минути чрез 
специално разработена матрица, която съдържа в себе си тънък слой течно-кристална емулсия. 
При допиране на BRASTER до кожата на гърдата върху матрицата се появява цветно изображение, 
което показва разпределението на температурата във вътрешната тъкан. В основата на контактната 
термография стои "дермотермалният ефект", свързан с по-бързия метаболизъм около огнищни 
неопластични лезии.  

 

"Когато се установи термориск жената трябва да бъде изпратена за образна диагностика чрез ехограф или 
мамограф", обясни г-жа Людмила Зафирова, управител на „Интер Бизнес 91” ЕООД. Тя изтъкна, че 
системата BRASTER PRO е предназначена за жени с генетична обремененост; жени, които са се 
подлагали на ин витро процедури и за всички жени до 50-годишна възраст.   
 
 
"Предпази себе си и пациента - иновативни решения"  
 

Беше представена интелигентна затворена система за вземане на кръв на немската фирма 
SARSTEDT. Тя е направена така, че да бъде максимално безопасна и щадяща, както за пациентите, 
така и за медицинските специалисти. Според изследване 47,3% от всички пациенти в лечебните 
заведения са деца под 5-годишна възраст и хора над 65-годишна възраст. Най-нежната система за 
вземане на кръв е особено подходяща за отделенията за спешна медицинска помощ, онкология, 
педиатрия и гериатрия. Новата система предпазва и от най-често срещаните аналитични грешки - 
хемолиза, етикетиране, съсирване.  
 

Бяха представени и различни лабораторни продукти на SARSTEDT, които улесняват медиците в 
тяхната работа - епруветки с различна големина, с активатори и без активатори, с възможности за 
различен анализ; моновети и микроветки; нова генерация ланцети. 
 

Медиците се запознаха и с иновативни продукти на американската компания Neoteh, предназна-
чени за  отделения по неонатална и педиатрична интензивна грижа. Компанията предлага 
уникални продукти за едноократна употреба за новородени и деца - назална кислородна канюла, 
носови уплътнения, пулсова оксиметрична система, колани за брадичка на новородени, очила за 
фототерапия, щадяща силиконова лепенка и др.  
 
 
"Превенция на загубата на косата при химиотерапия"  
 

Представител на фирма PAXMAN даде информация за иновативната система за превенция на ко-
сопад "Паксман". Целта е да се помогне на пациенти, преминаващи курс на химиотерапия, да запа-
зят косата и самочувствието си в този труден за тях период. Технологията, наречена на своя създа-
тел Глен Паксман, се прилага в над 35 държави по света. Практиката показва, че голям брой от па-
циентите са запазили напълно или частично косата си, така че не им се е наложило да носят перу-
ка или кърпа за глава.  
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            Моменти от обучението в "МБАЛ -Търговище" 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Момент от обучението в УМБАЛ  
"Свети Иван Рилски" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Момент от обучението в "МБАЛ -Самоков" 
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През месец февруари, известен в народната традиция като Малък Сечко,  курсове за дистанционно обуче-
ние на БАПЗГ  преминаха 68 специалисти по здравни грижи. Това съобщи за eлектронния бюлетин 
"Здравни грижи" г-жа Христина Петкова, координатор обучение в БАПЗГ.  
 
Мотивираните да надградят своите знания професионалисти имат възможност да избират от 19 курса: 
"Разпознаване симптомите на насилие" (I-ва и II-ра част), "Наставничество в сестринството", "Дигитални 
технологии в образната диагностика", "Промоция на здраве. Здравно обучение", "Конфликти в 
здравеопазването", "Управление на човешките ресурси в здравните грижи", "Оценка на качеството на 
здравните услуги - подходи, методи и техники", "Организиране и управление на процеса на здравно 
възпитание в ранна детска възраст", "Сестрински грижи" при трансмисивни (вектор преносими) 
инфекции", "Профилактика на рака на маточната шийка - роля на акушерката", "Палиативни грижи". 
Цената на изброените курсове варира между 18.00 лв. и 34.00 лв. 
 
Асоциацията дава възможност и за обучение в седем безплатни курса за дистанционно обучение: 
"Помощни технологии - технически помощни средства", "Технически помощни средства при различни 
видове увреждания" и "Комуникация с хора с увреждания". Останалите четири са посветени на 
хранителните добавки. Учебните материали за безплатните курсове са създадени в рамките на H-
Care проект, финансиран по програма „Учене през целия живот“. 
 
"Повечето от участниците в дистанционно обучение през месец януари попълниха анкети. На въпроса: „Какви 
бяха мотивите Ви за участие в обучението?“ болшинството са отговорили, че трябва да съберат кредитни точ-
ки; следват тези, които са изтъкнали, че имат необходимост от такива знания в работата си", обясни г-жа 
Петкова. Тя допълни, че половината от  курсистите смятат, че проведеното дистанционно обучение е от-
лично, а останалите го оценяват като много добро. По- голямата част от участвалите в дистанционно обу-
чение го предпочитат като продължаващо обучение. 
 
"Анкетираните бяха запитани и дали обучението е допринесло за надграждане на техните знания и уме-
ния - половината дават отговор, че напълно е допринесло затова, част от тях го считат за достатъчно", из-
тъкна още г-жа Христина Петкова. 
 
764 бяха участията в дистанционни кулсове през миналата година. През тази година експрертите на 
БАПЗГ смятат, че ще са повече. Все повече медицински специалисти са мотивирани да учат и да събират 
кредитни точки, ако работодателят им е сключил КТД и тъй дава към заплатата им по 20 лева за всеки 
сертификат, който притежават.  
 
Учейки дистанционно, медицинските специалисти пестят време и средства за надграждане на своите 
знания, без да е необходимо да отсъстват от работа или от вкъщи. Учебният материал може да се усвоява в 
удобно за тях време в рамките на 15 календарни дни. Тестът за проверка на знанията може да се реши във 
втората седмица на обучението. За членовете на БАПЗГ всеки курс носи определен брой кредитни точки 
по Единната кредитна система на БАПЗГ.   

 
Записването за участие в курсове за дистанционно обучение става от 1-во до 10-то число на съответния 
месец в платформата за дистанционно обучение на БАПЗГ, която се намира в сайта на Асоциацията 
(www.nursing–bg.com), раздел “Дистанционно обучение” (https://learning.nursing–bg.com).  

 
 
 

 

 
 
 
 

68 СПЕЦИАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ СЕ ОБУЧАВАХА  
В КУРСОВЕ ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ ФЕВРУАРИ 
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    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 детска възраст                            16 кредитни точки 
 
   10. Сестрински грижи при трансмисивни (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 
 
   13. Помощни технологии  - технически помощни средства                                                                        8 кредитни точки 

 
   14. Технически помощни средства при различни видове увреждания                                                  10 кредитни точки 
 
   15. Комуникация с хора с увреждания                                                                                                             5 кредитни точки 
 
   16. Хранителни добавки - класификация. Модул 1                                                                                       8 кредитни точки 
 
    17. Хранителни добавки - микроелементи. Модул 2                                                                                     6 кредитни точки    
 
   18. Хранителни добавки - макроелементи. Модул 3                                                                                     9 кредитни точки    
 
   19. Хранителни добавки - фитохимикали. Модул 4                                                                                       8 кредитни точки 
 

 
 
                                

                            КУРСОВЕ ЗА ДИСТАНЦИОННО ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ НА БАПЗГ 
                                 
                                        
                               
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 
 

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

Продължителност на обучението: 15 дни 
Регистрацията в платформата и заплащането за избрания курс  

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, 0884 517 007, 0886 196 991. 
Е-mail: cpo.bapzg@gmail.com 

 



65  

ЗДРАВНИ ГРИЖИ, брой 2/2020 

  ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ 

                 
                                   БРОЙ 2         ГОДИНА 11              2020 г.            БАПЗ Г           
 

 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

"Обучение на операционни сестри в коремно-гръдната хирургия  
 и лапароскопската хирургия"   
- Курс за продължаващо обучение на операционни сестри с изпитен тест 
- Продължителност: 10 дни 
- Капацитет: 10 курсисти 
- Начало - март 2020 г.; възможност за индивидуално обучение с предварителна заявка 
- База за обучение: Хирургичен операционен блок на УМБАЛСМ "Н.И. Пирогов" 
- Лектор: доц. д-р Чолаков 
- Кредитни точки: 67 
- Контакти: 02 9154 330 
 
"Основни задължения на анестезиологичните сестри в коремно-гръдната хирургия"   
- Курс за продължаващо обучение на операционни сестри с изпитен тест 
- Продължителност: 10 дни 
- Капацитет: 5-ма курсисти 
- Начало - март 2020 г.; възможност за индивидуално обучение с предварителна заявка 
- База за обучение: Операционен блок към хирургичните клиники на УМБАЛСМ "Н.И. Пирогов" 
- Лектор: доц. д-р Нейчев 
- Кредитни точки: 67 
- Контакти: sladureika@abv.bg 
 
"Практически умения при фибро-бронхоскопски изследвания"   
- Курс за продължаващо обучение на медицински сестри за бронхоскопии с изпитен тест 
- Продължителност: 10 дни 
- Капацитет: 10 курсисти 
- Начало - март 2020 г.; възможност за индивидуално обучение с предварителна заявка 
- База за обучение: Операционен блок към хирургичните клиники на УМБАЛСМ "Н.И. Пирогов" 
- Лектор: Д-р Меджидиев 
- Кредитни точки: 65 
 
"Пейсмейкърна система. Видове пейсмейкъри.  
 Униполярно и биполярно пейсиране. Имплантация на ПС. Протокол."   
- Курс за продължаващо обучение на медицински сестри  
- Продължителност: 3 дни 
- Капацитет: 15 курсисти 
- Начало - 4-ти март 2020 г 
- База за обучение: Клиника по кардиология на УМБАЛ "Александровска" 
- Кредитни точки: 18 
 
"Кожни проби при деца и възрастни"   
- Курс за продължаващо обучение на медицински сестри  
- Продължителност: 5 дни 
- Капацитет: 15 курсисти 
- Начало - 23-ти март 2020 г.; възможност за индивидуално обучение с предварителна заявка 
- База за обучение: Клиника по клинична алергология на УМБАЛ "Александровска" 
- Кредитни точки: 30 

 

 
 
 

КУРСОВЕ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ  
ПРЕЗ МАРТ 2020 ГОДИНА 
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"Инхалаторно лечение - видове, устройства, техника на използване"   
- Курс за продължаващо обучение на медицински сестри  
- Продължителност: 5 дни 
- Капацитет: 15 курсисти 
- Начало - 23-ти март 2020 г.; възможност за индивидуално обучение с предварителна заявка 
- База за обучение: Клиника по клинична алергология на УМБАЛ "Александровска" 
- Кредитни точки: 30 
 
"Епилепсия. Сестрински грижи при болни с епилепсия"   
- Курс за продължаващо обучение на медицински сестри  
- Продължителност: 2 дни 
- Капацитет: 15 курсисти 
- Начало - 12-ти март 2020 г. 
- База за обучение: Клиника по нервни болести на УМБАЛ "Александровска" 
- Кредитни точки: 14 
 
"Функционално изследване на дишането при деца и възрастни"   
- Курс за продължаващо обучение на медицински сестри  
- Продължителност: 5 дни; възможност за индивидуално обучение с предварителна заявка 
- Капацитет: 15 курсисти 
- Начало - 30-ти март 2020 г. 
- База за обучение: Клиника по клинична алергология на УМБАЛ "Александровска" 
- Кредитни точки: 30 
 
"Специфични сестрински грижи при пациенти, подготвяни за  
 бъбречна трансплантация и при трансплантирани с инфекции"   
- Курс за продължаващо обучение на медицински сестри  
- Продължителност: 3 дни; възможност за индивидуално обучение с предварителна заявка 
- Капацитет: 10 курсисти 
- Начало - 9-ти март 2020 г. 
- База за обучение: Клиника по нефрология и трансплантация на УМБАЛ "Александровска" 
- Кредитни точки: 18 
 
"Бронхиална астма в детска възраст - специализирани здравни грижи  
 и техники на инхалаторно лечение"   
- Курс за продължаващо обучение на специалисти по здравни грижи 
- Продължителност: 3 дни 
- Капацитет: 20 курсисти 
- Начало - 25-ти март 2020 г. 
- База за обучение: Клиника по педиатрия на УМБАЛ "Александровска" 
- Кредитни точки: 20 
 
"Специфични особености на Медицинския триаж в болничната помощ"   
- Курс за продължаващо обучение на специалисти по здравни грижи 
- Продължителност: 2 дни 
- Капацитет: 20 курсисти 
- Начало - 26-ти март 2020 г. 
- База за обучение: Спешно отделение на УМБАЛ "Александровска" 
- Кредитни точки: 16 
 

 



67  

ЗДРАВНИ ГРИЖИ, брой 2/2020 

  ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ 

                 
                                   БРОЙ 2         ГОДИНА 11              2020 г.            БАПЗ Г           
 

 

       

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
"Биопсия под ехографски и ендоскопски контрол в урологията"   
- Курс за продължаващо обучение на операционни медицински сестри 
- Продължителност: 3 дни 
- Капацитет: 5 курсисти 
- Начало - 11-ти март 2020 г. 
- База за обучение: Клиника по урология на УМБАЛ "Александровска" 
- Кредитни точки: 18 
 
"Микрохирургия при неврохирургични операции чрез краниотомия или назален достъп"   
- Курс за продължаващо обучение на специалисти по здравни грижи 
- Продължителност: 10 дни 
- Капацитет: 2-ма курсисти 
- Начало - март 2020 г. 
- База за обучение: Клиника по неврохирургия на УМБАЛ "Св. Иван Рилски" 
- Кредитни точки: 60 
 
"Анестезия и интензивно лечение при пациенти с интракраниални тумори"   
- Курс за продължаващо обучение на специалисти по здравни грижи 
- Продължителност: 10 дни 
- Капацитет: 2-ма курсисти 
- Начало - март 2020 г. 
- База за обучение: Клиника по неврохирургия на УМБАЛ "Св. Иван Рилски" 
- Кредитни точки: 60 
 
"Съвременни аспекти в лечението и обучението на болните със захарен диабет"   
- Тематичен курс за продължаващо обучение на медицински сестри  
- Продължителност: 2 дни 
- Капацитет: 10 курсисти 
- Начало - 17-ти март 2020 г. 
- База за обучение: Втора клиника по ендокринология и обмяна на веществата на УСБАЛ по ендокринология 
"Акад. Иван Пенчев" 
- Кредитни точки: 14 
 
"Съвременни аспекти в лечението и обучението на болните със захарен диабет"   
- Тематичен курс за продължаващо обучение на медицински сестри  
- Продължителност: 2 дни 
- Капацитет: 10 курсисти 
- Начало - 17-ти март 2020 г. 
- База за обучение: Втора клиника по ендокринология и обмяна на веществата на УСБАЛ по ендокринология 
"Акад. Иван Пенчев" 
- Кредитни точки: 14 
 
"Множествена склероза"   
- Тематичен курс за продължаващо обучение на медицински сестри  
- Продължителност: 1 ден 
- Капацитет: 10 курсисти 
- Начало - 11-ти март 2020 г. 
- База за обучение: УМБАЛ по неврология и психиатрия "Св. Наум" 
- Кредитни точки: 20 
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"Усъвършенстване на поливалентни операционни сестри.  
/Обща хирургия, Ортопедия, Урология, Неврохирургия/"   
- Курс за продължаващо обучение на операционни медицински сестри  
- Продължителност: 20 дни 
- Капацитет: 10 курсисти 
- Начало - 4-ти март 2020 г. 
- База за обучение: УМБАЛ "Св. Анна" 
- Кредитни точки: 120 
 

"Обучение на поливалентни анестезиологични сестри.  
/Обща хирургия, Ортопедия, Урология, Неврохирургия/"   
- Курс за продължаващо обучение на анестезиологични медицински сестри  
- Продължителност: 20 дни 
- Капацитет: 10 курсисти 
- Начало - 9-ти март 2020 г. 
- База за обучение: УМБАЛ "Св. Анна" 
- Кредитни точки: 120 
 

"Обучение на медицински сестри за работа в хирургично отделение"   
- Курс за продължаващо обучение на медицински сестри  
- Продължителност: 10 дни 
- Капацитет: 10 курсисти 
- Начало - 9-ти март 2020 г. 
- База за обучение: УМБАЛ "Св. Анна" 
- Кредитни точки: 60 
 

"Здравни грижи в интензивно отделение"   
- Курс за продължаващо обучение на медицински сестри  
- Продължителност: 5 дни 
- Капацитет: 5-ма курсисти 
- Начало - 16-ти март 2020 г. 
- База за обучение: УМБАЛ "Св. Анна" 
- Кредитни точки: 30 
 

"Спешна и интензивна кардиология"   
- Курс за продължаващо обучение на медицински сестри  
- Продължителност: 3 дни 
- Капацитет: 20 курсисти 
- Начало - 18-ти март 2020 г. 
- База за обучение: УМБАЛ "Св. Екатерина" 
- Кредитни точки: 21 
 

"Стил на лидерство и мениджмънт"   
- Курс за продължаващо обучение на специалисти по здравни грижи 
- Продължителност: 5 дни 
- Капацитет: 20 курсисти 
- Начало - 9-ти март 2020 г. 
- База за обучение: Катедра "Здравна политика и мениджмънт" при ФОЗ на МУ-София 
- Кредитни точки: 42 
 

"Управление, организация и финансиране на болничната помощ" 

 - Курс за продължаващо обучение на специалисти по здравни грижи 
- Продължителност: 3 дни 
- Капацитет: 25 курсисти 
- Начало - 25-ти март 2020 г. 
- База за обучение: Катедра "Икономика на здравеопазването" при ФОЗ на МУ-София 
- Кредитни точки: 24  
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"Медико-социални, педагогически и психологически аспекти  
 на взаимоотношението "пациент-медицински екип"   
- Курс за продължаващо обучение на специалисти по здравни грижи 
- Продължителност: 5 дни 
- Капацитет: 10-25 курсисти 
- Начало - 23-ти март 2020 г. 
- База за обучение: Катедра "Медицинска психология" при ФОЗ на МУ-София 
- Кредитни точки: 40  
 
"Психотерапевтични подходи в медицинската практика"   
- Курс за продължаващо обучение на специалисти по здравни грижи 
- Продължителност: 5 дни 
- Капацитет: 10-25 курсисти 
- Начало - 30-ти март 2020 г. 
- База за обучение: Катедра "Медицинска психология" при ФОЗ на МУ-София 
- Кредитни точки: 40  
 
"Методика на научно-изследователската дейност в областта на здравните грижи"   
- Курс за продължаващо обучение на специалисти по здравни грижи 
- Продължителност: 3 дни 
- Капацитет: 20 курсисти 
- Начало - 23-ти март 2020 г. 
- База за обучение: Катедра "Здравни грижи" при ФОЗ на МУ-София 
- Кредитни точки: 20  
 
"DGTHD - Съвременен метод за хирургично лечение на хемородиална болест"   
- Курс за продължаващо обучение на специалисти по здравни грижи 
- Продължителност: 3 дни 
- Капацитет: 7-8 курсисти 
- Начало - 11-ти март 2020 г. 
- База за обучение: Катедра "Здравни грижи" при ФОЗ на МУ-София 
- Кредитни точки: 20  
 
"Грижи за деца с повръщане"   
- Курс за продължаващо обучение на медицински сестри  
- Продължителност: 3 дни 
- Капацитет: 10 курсисти 
- Начало - 11-ти март 2020 г. 
- База за обучение: Клиника по гастроентерология на УСБАЛ по детски болести 
- Кредитни точки: 18 
 
"Болест на Кавазаки"   
- Курс за продължаващо обучение на медицински сестри  
- Продължителност: 3 дни 
- Капацитет: 10 курсисти 
- Начало - 25-ти март 2020 г. 
- База за обучение: Клиника по ревмокардиология на УСБАЛ по детски болести 
- Кредитни точки: 18 
 
"Диализа в детска възраст"   
- Курс за продължаващо обучение на медицински сестри  
- Продължителност: 3 дни 
- Капацитет: 5-ма курсисти 
- Начало - 4-ти март 2020 г. 
- База за обучение: Детски диализен център на УСБАЛ по детски болести 
- Кредитни точки: 18 
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"Обучение на поливалентни анестезиологични сестри.  
 /Обща хирургия, Ортопедиа, УНГ, неврохирургия/"   
- Курс за продължаващо обучение на анестезиологични медицински сестри  
- Продължителност: 20 дни 
- Капацитет: 15 курсисти 
- Начало - 16-ти март 2020 г. 
- База за обучение: КАИЛ на УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ" 
- Кредитни точки: 120 
 
"Управление на качеството в ЦССМ и Европейски стандарти"   
- Курс за продължаващо обучение на специалисти по здравни грижи  
- Продължителност: 3 дни 
- Капацитет: 5-ма курсисти 
- Начало - 18-ти март 2020 г. 
- База за обучение: Централна стерилизация на УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ" 
- Кредитни точки: 20 
 
"Обучение на операционни сестри по миниинвазивна хирургия"   
- Курс за продължаващо обучение на операционни сестри 
- Продължителност: 5 дни 
- Капацитет: 5-ма курсисти 
- Начало - 16-ти март 2020 г. 
- База за обучение: Операционен блок на УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ" 
- Кредитни точки: 30 
 
"Работа с аргон-плазма куагулатор"   
- Курс за продължаващо обучение на медицински сестри 
- Продължителност: 5 дни 
- Капацитет: 5-ма курсисти 
- Начало - 9-ти март 2020 г. 
- База за обучение: Операционен блок на УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ" 
- Кредитни точки: 30 
 
"Ролята на медицинската сестра в онкологично отделение.  
 Качествени сестрински грижи за пациенти с онкологични заболявания"   
- Курс за продължаващо обучение на медицински сестри 
- Продължителност: 2 дни 
- Капацитет: 10 курсисти 
- Начало - 16-ти март 2020 г. 
- База за обучение: Отделение по медицинска онкология на УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ" 
- Кредитни точки: 16 
 
"Съвременни методи за определяне на хематологичните показатели"   
- Курс за продължаващо обучение на специалисти по здравни грижи 
- Продължителност: 2 дни 
- Капацитет: 5-ма курсисти 
- Начало - 16-ти март 2020 г. 
- База за обучение: Клинична лаборатория на УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ" 
- Кредитни точки: 15 
 
"Диагноза и лечение на исхемичен инсулт с тромболиза"   
- Курс за продължаващо обучение на специалисти по здравни грижи с изпитен тест 
- Продължителност: 1 ден 
- Начало - 19-ти март 2020 г. 
- База за обучение: Клиника по нервни болести на УМБАЛ "Св. Георги" - гр. Пловдив 
- Лектор: д-р Чомпалов 
- Кредитни точки: 8 
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"Повръщане - симптом на хирургична болест"   
- Курс за продължаващо обучение на специалисти по здравни грижи с изпитен тест 
- Продължителност: 1 ден 
- Начало - 25-ти март 2020 г. 
- База за обучение: Клиника по детска хирургия на УМБАЛ "Св. Георги" - гр. Пловдив 
- Лектор: проф. д-р П. Стефанова 
- Кредитни точки: 13 
- Контакти: nadejdacam@abv.bg 
 
"Заболяване на дебелото черво, ректум и анус"   
- Курс за продължаващо обучение на специалисти по здравни грижи с изпитен тест 
- Продължителност: 1 ден 
- Начало - 26-ти март 2020 г. 
- База за обучение: Клиника по детска хирургия на УМБАЛ "Св. Георги" - гр. Пловдив 
- Лектор: доц. д-р Мошеков 
- Кредитни точки: 12 
- Контакти: nadejdacam@abv.bg 
 
"Неепилептични параксизмални състояния в неврологията"   
- Курс за продължаващо обучение на специалисти по здравни грижи от структурата на ВМА  с изпитен тест 
- Продължителност: 3 дни  
- Начало - 18.03.2020 г. 
- База за обучение: Клиника по нервни болести на МБАЛ - Пловдив към ВМА 
- Лектор: доц. д-р С. Мантарова, д.м. 
- Кредитни точки: обучението е кредитирано по ЕКС на БАПЗГ 
- Контакти: vb_plovdiv@abv.bg 
 
"Работа на ендоскопската сестра при асистирането  
 на инвазивни едноскопски манипулации"   
- Курс за продължаващо обучение на медицински сестри от структурата на ВМА  
- Продължителност: 5 дни  
- Начало: 12.03.2020 г. 
- База за обучение: Клиника по хирургия на МБАЛ - Пловдив към ВМА 
- Лектори: д-р Б. Боев и д-р Е. Райчинов 
- Кредитни точки: обучението е кредитирано по ЕКС на БАПЗГ 
- Контакти: vb_plovdiv@abv.bg 
 
"Микробиологична диагностика на вагинални инфекции и вагинози"   
- Курс за продължаващо обучение на медицински лаборанти с изпит 
- Продължителност: 2 дни  
- Капацитет: 10 курсисти 
- Начало - 12.03.2020 г. 
- База за обучение: Медицински колеж към Медицински университет- Пловдив 
- Лектор: доц. д-р Т. Дерменджиев, д.м. 
- Кредитни точки: обучението е кредитирано по ЕКС на БАПЗГ 
- Контакти: 032 693 705, tsveta_k@abv.bg 
 
"Апаратура в образната диагностика и нуклеарната медицина - сравнителен анализ"   
- Курс за продължаващо обучение на рентгенови лаборанти с изпит 
- Продължителност: 2 дни  
- Капацитет: 10 курсисти 
- Начало - 16.03.2020 г. 
- База за обучение: Медицински колеж към Медицински университет- Пловдив 
- Лектор: доц. д-р Екатерина Петкова, д.м.; Ек. Ставрева 
- Кредитни точки: обучението е кредитирано по ЕКС на БАПЗГ 
- Контакти: 032 693 705, tsveta_k@abv.bg 
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"Спешна образна диагностика"   
- Курс за продължаващо обучение на рентгенови лаборанти с изпит 
- Продължителност: 5 дни  
- Капацитет: 10 курсисти 
- Начало - 16.03.2020 г. 
- База за обучение: Медицински колеж към Медицински университет- Пловдив 
- Лектор: доц. д-р Н. Трайкова, д.м.; Св. Каридова 
- Кредитни точки: обучението е кредитирано по ЕКС на БАПЗГ 
- Контакти: 032 693 705, tsveta_k@abv.bg 
 

"Постизометрична релаксация"   
- Курс за продължаващо обучение на рехабилитатори с практически изпит 
- Продължителност: 2 дни  
- Капацитет: 10 курсисти 
- Начало - 19.03.2020 г. 
- База за обучение: Медицински колеж към Медицински университет- Пловдив 
- Лектор: П. Каснакова 
- Кредитни точки: обучението е кредитирано по ЕКС на БАПЗГ 
- Контакти: 032 693 705, tsveta_k@abv.bg 
 

"Съвременни аспекти в радиационната защита"   
- Курс за продължаващо обучение на рентгенови лаборанти с тест 
- Продължителност: 2 дни  
- Капацитет: 10 курсисти 
- Начало - 23.03.2020 г. 
- База за обучение: Медицински колеж към Медицински университет- Пловдив 
- Лектор: доц. Ек. Петкова, д.м.; К. Панамска 
- Кредитни точки: обучението е кредитирано по ЕКС на БАПЗГ 
- Контакти: 032 693 705, tsveta_k@abv.bg 
 

"Актуални проблеми в ендокринологията"   
- Курс за продължаващо обучение на медицински лаборанти, рентгенови лаборанти, рехабилитатори и др.  
- Продължителност: 2 дни  
- Капацитет: 10 курсисти 
- Начало - 23.03.2020 г. 
- База за обучение: Медицински колеж към Медицински университет- Пловдив 
- Лектор: доц. д-р Ст. Владева, д.м.; д-р Г. Петрова 
- Кредитни точки: обучението е кредитирано по ЕКС на БАПЗГ 
- Контакти: 032 693 705, tsveta_k@abv.bg 
 

"Образна диагностика на заболяванията на млечната жлеза"   
- Курс за продължаващо обучение на рентгенови лаборанти с устен изпит 
- Продължителност: 5 дни  
- Капацитет: 5 курсисти 
- Начало - 23.03.2020 г. 
- База за обучение: Медицински колеж към Медицински университет- Пловдив 
- Лектор: доц. д-р Н. Трайкова, д.м.; М. Сапунджиева 
- Кредитни точки: обучението е кредитирано по ЕКС на БАПЗГ 
- Контакти: 032 693 705, tsveta_k@abv.bg 
 

"Мануално мускулно тестване"   
- Курс за продължаващо обучение на рехабилитатори с практически изпит 
- Продължителност: 2 дни  
- Капацитет: 10 курсисти 
- Начало - 26.03.2020 г. 
- База за обучение: Медицински колеж към Медицински университет- Пловдив 
- Лектор: доц. М. Вакрилова - Бачева 
- Кредитни точки: обучението е кредитирано по ЕКС на БАПЗГ 
- Контакти: 032 693 705, tsveta_k@abv.bg 
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Clinica.bg 
 

МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ ИСКАТ 2 ДНИ ОТПУСКА ЗА ОБУЧЕНИЕ 

 
 
БАПЗГ ще настоява специалистите по здравни грижи да получат поне по 2 дни платен служебен отпуск за по-
вишаване на квалификацията чрез участие в курсове за продължаващо обучение, семинари, конгреси и други 
форуми, които са кредитирани от Асоциацията. "Предстои да представим нашето предложение, което сме зая-
вявали многократно през годините, пред синдикалните централи", заяви за Clinica.bg председателят на УС на 
БАПЗГ Милка Василева. Тя допълни, че се надява този път предложението да бъде вписано в новия Колективен 
трудов договор за сектор "Здравеопазване" в контекста на факта, че Световната здравна организация обяви 2020 
за Международна година на медицинската сестра и акушерката. 
 
Очаква се преговорите за новия КТД да се проведат през есента на тази година. В сега действащия КТД, който 
бе подписан през 2018 г., не е залегнала опция за платен отпуск за продължаващо обучение, което е задължи-
телно за медицинските сестри, акушерките, фелдшерите -лекарски асистенти, рехабилитаторите, медицински-
те и рентгеновите лаборанти, които практикуват регулирани професии. Целта е чрез участие в различни кур-
сове да се подобрява квалификацията на медицинските специалисти.  
 
Въпреки че не е записано в КТД, в някои болници успяват да си извоюват платен отпуск за обучение. Напри-
мер, в столичната университетска болница "Св. Иван Рилски" медицинските сестри имат право на 5 дни платен 
отпуск за надграждащо обучение. Те получават и по 20 лева за всеки сертификат, който се издава от съсловната 
организация на 5 години, когато се съберат 150 кредитни точки от различни мероприятия. Т.е. ако един специ-
алист има 2 сертификата, той ще получава по 40 лева към заплатата си всеки месец. 
 
В Националния КТД-2018 г. залегна заплащането на 20 лв. за сертификат и 50 лв. за специалност всеки месец за 
професионалистите по здравни грижи. Университетски болници, които са подписали КТД с това условие, да-
ват тези суми на кадрите си по здравни грижи. Това се случва в "Александровска", "Пирогов", МБАЛ "Д-р Ата-
нас Дафовски" - гр. Кърджали и др.  Някои общини, като тази в град Плевен, също дават по 20 лв. за сертифи-
кат за медицинските сестри и фелдшерите в детското и училищното здравеопазване. 
 
БАПЗГ като съсловна организация е длъжна да осигурява възможност и за продължаващо обучение. Затова 
Асоциацията сключва договори с университетски структури и лечебни заведение. По данни на БАПЗГ през 
миналата година над 6000 специалисти по здравни грижи са преминали някаква форма на продължаващо обу-
чение. Други 800 са избрали да се обучават он лайн в курсове в платформата за дистанционно обучение, която 
се намира в сайта на БАПЗГ. Обучавайки се в удобно за тях време медицинските специалисти надграждат свои-
те знания, без да е необходимо да отсъстват от работа или от вкъщи, подчертават от съсловната организация. 
Оттам предвиждат да организират и информационни дни в училища от цялата страна за представяне на про-
фесиите на медицинската сестра и акушерката. 
 
У нас не достигат 30 000 медицински сестри и 4 000 акушерки. Според прогнозата на СЗО за 2030 година в све-
товен мащаб недостигът ще е от 9 милиона такива специалисти. Затова е важно правителствата и отговорните 
институции да предприемат стъпки за подобряване на условията за работа, заплащането на труда и повишава-
не на имиджа на тези професии, които стават все по нужни за хората, категорични са от бранша.  
 

Публикувано на 05.02.2020 г.  
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- Г-жо Василева, дебатите за самостоятелните практики 
на сестрите в парламентарната Комисия по здравеопаз-
ването бяха доста бурни. Каква е причината за тази съп-
ротива?  
  
- Не мога да кажа точно защо някои хора бяха против, но съпро-
тивата беше очаквана. Защото, за съжаление, голяма част от 
гражданите, не само лекарите, не разбират какво значи индиви-
дуална или колективна практика по здравни грижи. Когато 
говорим за здравеопазване, българското население веднага си 
представя лекар и само лекар. А всъщност медицинските сест-
ри, акушерките, фелдшерите и рехабилитаторите са тези, 
които наистина могат да бъдат първите хора, с които българс-
ките пациенти да имат контакт, така че да бъдат насочени за 
по нататъшно лечение при съответния лекар. Освен това кога-
то един пациент след лечение в болница или след операция има 
нужда вкъщи да му бъде направена определена манипулация, наз-
начена от лекар или да му бъде сменена превръзката, да му бъдат 
свалени конците, това няма кой да го направи. А това биха мог-
ли да го извършат професионално и компетентно специалисти-
те по здравни грижи. 
 
- Какво друго могат да работят самостоятелно меди-
цинските сестри и акушерките? 
 
- Тези специалисти имат възможност да изпълняват определени 
компетенции, които са записани в Наредба №1 от 2008 г. на 
министъра на здравеопазването. Те са разпределени в две части - 
компетенции, които се изпълняват под предписание на лекар 
или самостоятелни дейности. Медицинските сестри имат 
право да осъществяват здравна просвета на пациентите, което 
означава, че те могат много активно да работят по отношение 
на профилактика на болестите и промоция на здравето. Аку- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
шерките могат да осъществяват дейности в женска консулта-
ция при протичане на нормална бременност. Могат да рабо-
тят с млади момичета в областта на сексуалното възпитание 
или с жени в менопауза, така че те да получат най-добрите 
съвети и да се чувстват спокойни. Защото в момента хората се 
информират от интернет и много често става въпрос за съве-
ти с фалшиво съдържание. Медицинските фелдшери най-често 
работят в центровете за спешна помощ и естествено те имат 
своите компетенции дори да диагностицират и да предписват 
определено лечение. Всички те са специалисти с висока квали-
фикация, в които държавата е инвестирала средства, за да бъ-
дат обучени, а всъщност не се използват по предназначение. 

 
Факт е, че в България има сериозен недостиг на този тип меди-
цински кадри, но това не означава, че те трябва единствено и 
само да работят в лечебните заведения. България е единствена-
та страна, в която в извънболничната помощ няма практики 
по здравни грижи. Още по-добрият вариант са центровете за 
интегрирани здравни и социални грижи, защото често е необхо-
дима тази комбинация. От много години искаме това да се слу-
чи, но за съжаление съпротивата е сериозна и то най-вече пора-
ди липса на финансиране. И в момента има такива практики 
на колеги, които поставят инжекции или венозни системи в 
домовете, но те работят, както се изразяваме, в сивата иконо-
мика. Самите те искат да работят по ясен регламент и точно 
определени правила, с определена защита пред закона. 

 

 
 
 

Clinica.bg 
 

Милка Василева, 
Председател на УС на БАПЗГ: 

САМОСТОЯТЕЛНИ ПРАКТИКИ НА МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ  
И АКУШЕРКИ ИМА НАВСЯКЪДЕ В ЕС 

 
Парламентарната здравна комисия прие на първо 
четене поправки в Закона за лечебните заведения, 
които позволяват на специалистите по здравни 
грижи да откриват самостоятелни практики. По 
време на дебатите обаче се появиха и мнения про-
тив. Трябва ли да се даде право на медицински сест-
ри, акушерки и лекарски асистенти да работят 
самостоятелно, попитахме Милка Василева. Тя е 
председател на Българската асоциация на специа-
листите по здравни грижи. 
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- Каква е практиката в европейските страни? 
 
- В страните в ЕС и във връзка с всички документи най-вече на 
СЗО, първичната здравна помощ извън болниците се извършва 
от медицински сестри и акушерки. Там са организирани прак-
тики, с които общопрактикуващите лекари могат да сключ-
ват договори, за да могат те да обслужват пациентите основно 
в дома им. Има възможност, разбира се, пациентите да полу-
чат здравни грижи и в самия център. В България в момента 
това не се случва, защото структурата на нашето здравеопаз-
ване е доста по-различна. 
 
- Ако се приемат тези поправки в Закона за лечебните 
заведения, новите възможности ще мотивират ли повече 
млади хора да се насочат към тези професии? 
 
- Ако тази промяна беше осъществена още преди 10 години, 
когато имаше достатъчно специалисти по здравни грижи у 
нас, вероятно нещата щяха да бъдат по-спокойни, практиките 
щяха да са добре организирани. Така младите хора щяха да 
имат възможност да се запознаят с тях, да осъзнаят колко са 
необходими, каква помощ оказват на населението и да получат 
мотивация да се обучават в нашите професии. Дори сега в 
закона да залегне, че специалисти по здравни грижи могат да 
създадат самостоятелни практики, аз не съм оптимист, че 
това би мотивирало младите хора да се насочат към професия-
та на медицинската сестра, акушерката или на лекарския 
асистент. Защото финансирането на тези практики не е оси-
гурено. И въпреки, че българските граждани заплащат своята 
здравна осигуровка, на тях не са им осигурени домашни здравни 
грижи и за да ги получат, трябва да заплатят от джоба си 
услугата. И всъщност добре е, че ще има регистрирани такива 
практики, за да бъдат хората спокойни, че услугите, които им 
се предоставят, ще са от хора, които имат съответната про-
фесионална квалификация, а не от самозвани лечители, които 
могат да им навлекат доста сериозни здравословни проблеми. 
Но може би на по-късен етап държавата ще прецени по какъв 
начин да осигури финансирането на тези услуги. 

 

- Всяка медицинска сестра ли ще може да отваря такава 
практика или има изискване за определен стаж? 
 
- И сега в Закона за здравето съществува възможност след 2-
годишен трудов стаж акушерки и медицински сестри да орга-
низират такива практики в рамките на ДКЦ. Ние от БАПЗГ 
смятаме, че този стаж не е достатъчен, защото винаги след 
завършване на базовото образование е необходимо поне една годи-
на да се работи под надзора на квалифицирана медицинска сест-
ра и едва тогава колегите имат право да упражняват самосто-
ятелно професията си в лечебното заведение. За съжаление и 
това се случва трудно поради недостиг на персонал. 
 
Във връзка с професионалната квалификационна рамка, която е 
приета от нашата организация и утвърдена от министъра на 
здравеопазването, както и във връзка с продължаващото обуче-
ние, което е гаранция, че хората ще получат качествени здрав-
ни грижи, би трябвало медицинските специалисти да имат 
поне 5 години трудов стаж, за да могат да откриват самостоя-
телни практики. 

 

  - Това ще бъде ли записано в новите разпоредби? 
 

 
 
- Засега е записано изискване за 2 години трудов стаж. 

 

- Откриването на самостоятелни практики няма ли да 
доведе до още по-сериозен недостиг на кадри в болници-
те? 
 

- Смятаме, че няма да доведе, защото тези практики на този 
етап все още не са добре изяснени и вероятно колегите, които 
ще работят по този начин, ще използват тази възможност 
като допълнителна дейност. Не мисля, че ще напуснат работ-
ните си места, за да осъществяват такъв род грижи, поне на 
този етап, когато няма яснота как ще се случват нещата. 
 
- Какви са Вашите данни, постигнати ли са нивата на 
заплатите по КТД за специалистите по здравни грижи? 
 
- Нямаме точна информация, но ние не сме синдикална цент-
рала и не можем да изискваме такива данни. От нашите колеги 
знаем, че има лечебни заведения, в които основните нива на 
КТД са постигнати, но има и такива, в които това не е факт. 
За наша радост има и места, където заплатите са по-високи 
от записаните в КТД. 
 
- Приблизително колко медицински сестри и акушерки не 
достигат у нас? 
 
- Дефицитът на тези специалисти продължава да нараства - 
средно между 800 и 1000 души напускат годишно професията. 
Това не означава, че всички тези хора заминават за чужбина. 
Медицински сестри напускат професията и търсят по-добро 
заплащане в друг сектор, а това се отразява негативно за сис-
темата на здравеопазването. Свидетели сме, че се правят опи-
ти за подобряване на заплащането и на условията на труд. 
Дори имахме среща с министър Ананиев, който ни убеди, че 
към края на март се очаква информация от лечебните заведе-
ния, с която той ще ни запознае и ще станем свидетели, че във 
връзка с новия рамков договор и новата методика на ведомство-
то за финансовите стандарти, заплатите ще бъдат повишени 
достойно. Разбира се, първо трябва да видим тези резултати, 
за да можем да коментираме. 
 

- Започнахте поредица от обучения. Разкажете ни повече 
за тях? 
 
- Това е нашата основна задача, която ни е възложена със закон 
от държавата за провеждане на продължаващото обучение. Пра-
вим всичко, което е в силите ни, за да увеличим дистанционно-
то обучение, за да могат колегите по-лесно и по-евтино да под-
държат своята квалификация. Имаме сключени договори с 
всички университети, в които се обучават нашите кадри, 
както и с БЧК за провеждане на обучения, акредитирани от 
БАПЗГ. Отделно всяко едно лечебно заведение, акредитирано за 
обучение, организира отделни обучения, така че да могат меди-
цинските специалисти да получат актуална информация в 
определена област на най-високо ниво. Това са доста сериозни 
усилия и въпреки, че колегите изпитват затруднения предим-
но поради недостиг на медицински персонал, правим всичко 
възможно да има такива мероприятия. Сега проектираме обу-
чение за медицинските професионалисти, работещи в детско-
то и училищното здравеопазване, по темата за спешните със-
тояния в детската възраст. Така, че непрекъснато се стремим 
да правим обучения, които да бъдат полезни за колегите. 
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- Повишаването на квалификацията отразява ли се на 
възнагражденията на хората? 
 
- За всеки получен сертификат специалистите по здравни гри-
жи получават допълнително към заплатата си по 20 лв., а та-
къв документ се постига след доказано продължаващо обучение за 
период от 5 години и получени 150 кредитни точки от курсове 
за обучение, както и участие в различни професионални фору-
ми. Това отново не е самоцел. Това означава, че хората съвсем 
осъзнато се обучават, за да бъдат на необходимото високо про-
фесионално ниво. Колегите, които са получили специалност в 
системата на здравеопазването, съгласно наредба на МЗ, получа-
ват месечно по 50 лв. За съжаление не във всички лечебни заведе-
ния това се случва. 
 
- Стартираха и проектите за патронажни грижи в домо-
вете на хората. Колко специалисти ще бъдат ангажирани 
в тях? 
 
- Нямаме точни данни. Ние имаме сключени договори и в доста 
общини вече сме провели обучението, дори колегите започнаха 
да работят там. Но има и такива общини, в които процесът 
тепърва започва. Има и други неправителствени организации, 
които са акредитирани за подобен род обучение, така че някъде 
към края на годината ще имаме точния брой на хората, които 
участват в патронажните грижи. Най-често това също са ко-
леги, които работят на втори трудов договор. На този етап 
социалното министерство е преценило, че трябва да се обърне 
особено внимание на хората, които имат ТЕЛК - не само на 
възрастните, но и на децата - така, че работим с различни ка-
тегории хора. 
 
- Започна сформирането на Регионални професионални 
консултативни съвети към БАПЗГ. Каква е тяхната ро-
ля? 
 
- Това е в резултат на взето решение на Петия редовен конгрес 
на БАПЗГ от 11 януари тази година, на който беше направена 
промяна в Устава на организацията, така че тези консулта-
тивни съвети по професии да станат задължителни. Те същес-
твуваха като възможност и досега, но ние решихме, че е добре 
повече хора да бъдат активирани и мотивирани да участват в 
работата на асоциацията. В момента всички 28 регионални 
колегии на БАПЗГ провеждат общи събрания за сформирането 
на Регионални професионални консултативни съвети (РПКС) 
на медицинските сестри, акушерките, фелдшерите/лекарските 
асистенти, рехабилитаторите, рентгенови лаборанти и меди-
цинските лаборанти. Членовете на тези съвети се избират на 
доброволен принцип. Те ще дават становища, свързани със спе-
цифичните дейности за упражняване на съответната професия 
и промени в правното ѝ регламентиране. Предстои да бъдат 
излъчени и представители на тези съвети на национално ниво, 
т.е. ще бъдат сформирани Национални професионални консул-
тативни съвети (НПКС) Председателите на НПКС ще участ-
ват в работата на Управителния съвет и Националния съвет 
на БАПЗГ като експерти. 
 
 

 
 
 
- Предстои Ви поредната среща с главни медицински сес-
три от болници в цялата страна. Какви проблеми споде-
лят колегите Ви? 
 
- Това е една нормална регулярна среща с колегите. На тези 
събирания обикновено обсъждаме проблемите в лечебните заве-
дения, споделят се добри практики и обикновено излизаме с 
някакви становища, препоръки към Министерството на здра-
веопазването, така че да има положителна промяна за нещата, 
които биха могли да бъдат коригирани. Сега ще обсъдим най-
вече липсата на персонал, защото имаме сигнали, че на много 
места в лечебните заведения се назначават студенти на мес-
тата на медицински сестри, което е незаконно и те не могат 
пълноправно да изпълняват задълженията на медицинска сест-
ра. Това е много тежък проблем, така че е необходима реоргани-
зация в лечебните заведения, за да могат те, съобразно нивата 
на компетентност, да изпълняват това, за което са лицензира-
ни. Срещата ще се проведе в Русе. 
 
- Ще се проведе и обучение на главните сестри от доц. д-р 
Ангел Кунчев. Каква е темата на обучението? 
 
- Ще бъде във връзка съвременните заплахи пред общественото 
здраве. Нямам по-подробна информация за точната програма, 
но заглавието е ясно. Всички сме свидетели не само на новите 
вирусологични особености, но и на други неща, които са запла-
ха за общественото здраве. Дори липсата на персонал е такава 
заплаха. А знаете, че 2020 г. е обявена за Международна година 
на медицинската сестра и акушерката. 
 
- Ваши колеги съобщиха, че организират протест на 1-ви 
март. Вие подкрепяте ли ги? 
 
- Протестът се организира от Мая Илиева и Синдиката на 
медицинските специалисти. След първоначалния емоционален 
заряд преди една година, с днешна дата успяхме да канализира-
ме усилията си в две направления – синдикална и съсловна дей-
ност. БАПЗГ от години поставя на вниманието на изпълни-
телната власт редица синдикални искания чрез съществува-
щите в лечебните заведения синдикати. Исканията ни, както 
стана ясно от предишния Ви въпрос, намериха частични и 
неудовлетворителни решения. Добрите условия на труд и дос-
тойните възнаграждения за нашето съсловие са искания на 
БАПЗГ от много години. Ако има синдикат, който да успее да 
ги извоюва, заставаме зад него! 

 
Публикувано на 20.02.2020 г. 
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Агенция "Фокус" 
 

Милка Василева, Председател на УС на БАПЗГ: 
АГРЕСИЯТА НАД МЕДИЦИ ТРЯБВА ДА СПРЕ 

 
 
Девет тежки нападения над медицински лица и убийство на фелдшер са регистрирани 
през 2019 година. Това каза за сутрешния блок „Добро утро, България“ на Радио „Фокус“ 
председателят на УС на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи 
Милка Василева, информира Агенция "Фокус".  
 
Въведените паникбутони помагат, допълни тя и обясни, че в някои общини има съгласие 
между центровете за медицински грижи и службите на МВР в критични ситуации меди-
ците да разполагат с придружаващи полицаи, но това не винаги е възможно. При настоя-
щия дефицит на медицински специалисти фактът, че някои хора си позволяват да ги 
унижават на работното им място и да ги тероризират физически и психически, говори 
изключително лошо за българското общество, заяви Милка Василева. 
 
„Българското общество трябва да осъзнае, че това са хората, които спасяват човешки 
животи. Те трябва да бъдат търсени единствено и само когато има реална нужда от тях-
ното присъствие, а не да се викат на домашен адрес, защото някой е злоупотребил с алко-
хола и просто иска да се скара на някого. Хората трябва да бъдат пазени, защото те са 
високо квалифицирани и защото имаме нужда от тях. Както се казва: „Добрата дума 
лекува“. Ние отиваме с добра дума при пациентите, но често получаваме агресия. Това не 
може да продължава“, каза тя. 
 
Милка Василева коментира още, че ако българското общество иска да има хора, които да 
го спасяват при критични ситуации, трябва да направи всичко възможно тези хора да 
продължат да работят в България, да се усъвършенстват и да бъдат спокойни, че качест-
вено изпълняват професионалния си дълг. 
 
 

 
Мариана Валентинова 

 

Публикувано на 05.02.2020 г. 
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                       Проф. Станка Маркова                                                              Милка Василева 
 
 

Мария Драгомирова 
 
 
 
 

 
 
 

                       Петя Недкова                                                   Румяна Кирчева 
 

 
 
 
 

РАДИО СОФИЯ ЗАПОЧНА ИЗЛЪЧВАНЕТО НА РАДИО ПОРТРЕТИ 
НА СПЕЦИАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ   

В НОВОТО СИ ПРЕДАВАНЕ "МИСИЯТА МИЛОСЪРДИЕ" 
 

 

Ролята на медицинските сестри и акушерките за добруването на обществото в днешния глобален свят  става все 
по-определяща. От Световната здравна организация алармираха, че светът ще има нужда от още 9 милиона ме-
дицински сестри, за да може да се постигне универсално покритие на здравните услуги до 2030 г. В България де-
фицитът на медицински сестри и акушерки продължава да се задълбочава. У нас не достигат 30 000 медицински 
сестри и 4000 акушерки. Средната възраст на медицинските сестри у нас е 53 години, а на акушерките - 56 годи-
ни. Именно дефицитът на тези ценни медицински кадри е в основата на решението на Световната здравна асам-
блея да обяви 2020 година за Международна година на медицинската сестра и акушерката.  
 

По този повод Радио София на БНР включи в програмата си ново предаване "Мисията Милосърдие", в което ще 
бъдат представени радио портрети на представители на Българската асоциация на професионалистите по здрав-
ни грижи и изявени медицински специалисти от всички професии от направление "Здравни грижи". Първите 
събеседници на журналиста Кин Стоянов бяха председателят на УС на БАПЗГ Милка Василева, председателят на 
Националния съвет по качество Петя Недкова,  акушерката Румяна Кирчева - член на първия Управителен съвет 
на БАПЗГ, проф. Станка Маркова - почетен председател на БАПЗГ и главен редактор на списание "Здравни гри-
жи", Мария Драгомирова - главна сестра на Медицинския институт на МВР. Предаванията се излъчват всяка съ-
бота от 12:15 до 13:00 часа. 
 

Всички реализирани интервюта могат да се чуят на сайта на БНР (намира се лесно чрез Google като  се въведе 
текст: Радио София - Мисията милосърдие) или във Фейсбук страницата на БАПЗГ:   
https://www.facebook.com/asociacia.zdravni.griji/  
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СПАСИХА БРЕМЕННА И НЕЙНОТО ДЕТЕ СЛЕД 23 ДНИ В РЕАНИМАЦИЯ 
 
 

 

 

Бременна в 6 месец жена и бебето й спасиха специалистите от УМБАЛ „Пълмед“, съобщиха от лечебното заведе-
ние.  32-годишната Зорница получава задух и посещава Спешно отделение на лечебното заведение с данни за 
остра вирусна инфекция. Спешните медици я консултират с д-р Спас Патишанов, началник на АГ отделението в 
болницата. След извършване на изследвания лекарите установяват, че тя е развила бактериална пневмония, коя-
то застрашава както нейния, така и живота на бебето й. Тя веднага е преведена в Отделение по анестезиология и 
интензивно лечение, по -известно като Реанимация, където цели 23 дни екипът се бори за живота й, както и този 
на неродения й син, съобщи Zdrave.net. 
 

„Пациентката дойде при нас по спешност с тежка дихателна недостатъчност, с клинични и параклинични изяви на сеп-
сис. Приехме я в септичен шок, което наложи включването й на белодробна вентилация и като цяло провеждане  на сериоз-
но интензивно лечение. Състоянието й изискваше ежедневно мониториране на плода от АГ специалистите, кардиолозите 
ни също извършваха ежедневен мониторинг. Колаборацията между всички отделения беше на най-високото възможно ниво, 
включително направихме консултация и с националния консултант проф. д-р Чавдар Стефанов, което изключително 
много ме радва.  Зорница бе във вече стабилно състояние на 17-ия - 18-ия ден от интензивното й лечение, но пролежа в Реа-
нимацията още седмица“, коментира д-р Ангел Балинов, и.д. началник на ОАИЛ в УМБАЛ „Пълмед“. 

 

След преведените реанимационни действия пациентката е преведена за наблюдение за още месец в АГ отделени-
ето на болницата, където д-р Патишанов и екипът му следят нейното състояние и това на бебето ежечасно. „След 
проследяване на бременността до термина взехме решение за родоразрешение чрез Цезарово сечение, предвид едрия плод и 
избягване на контакт с грипните вируси. Радвам се, че при Зорница и бебето ѝ всичко се разви по най-благоприятния въз-
можен начин и днес държи в ръцете си най-голямото щастие“, коментира д-р Патишанов. 

 

На 23-ти януари 2020 г. се ражда сина на Зорница - Константин с мерки от 3.750 кг. и 51 см. Те са изписани от ле-
чебното заведение на 28-ми януари. 
 

„Цялото ми семейство отправя истински благодарности към екипите на отделение по „Анестезиология и интензивно 
лечение“ и отделение по „Акушерство и гинекология“, ръководени от д-р Ангел Балинов и д-р Спас Патишанов, като 
им пожелава да бъдат все така всеотдайни към професията, която са избрали и чрез високия си професионали-
зъм, да връщат усмивките на хората“, споделя искрено Зорница.  
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НОВО ОБОРУДВАНЕ В “УМБАЛ - БУРГАС” ПОМАГА  
НА МЕДИЦИТЕ ПРИ ПРЕМЕСТВАНЕТО НА ПАЦИЕНТИТЕ 

 
 

  
 
 

Ново оборудване улеснява медицинските сестри и санитарите в “УМБАЛ - Бургас” при преместването на паци-
енти. То е механично и не налага вдигането на хората на ръце, което значително затруднява персонала, инфор-
мира Zdrave.net. 
 
Оборудването включва приспособления за трансфер на пациенти от болничното легло към носилка и обратно, 
за транспортиране от стаите до кабинетите за изследвания и консултации, универсален лифт за повдигане на 
пациента от легнало и седнало положение от болничното легло към носилка, медицинска инструментална ма-
са с хидравлично повдигане на плота.  
 
 Оборудването е закупено по проект "Устойчива заетост за лицата с увреждания, служители на УМБАЛ-Бургас", 
финансирано със средства на Агенцията за хората с увреждания по чл. 44, ал.1 от Закона за хората с уврежда-
ния. Общата стойност на проекта е 62 096 лв., които са 100% безвъзмездна финансова помощ. Обща цел на про-
екта е гарантиране на пълноценното и равноправно упражняване на правото на труд на хората с увреждания, 
работещи в болницата чрез закупуване на оборудване, подпомагащо изпълнение на преките служебни ангажи-
менти на лицата от целевата група, заемащи длъжност санитари и медицински сестри. Предстои доставка на 
подопочистващи автомати, комбинирани хигиенни колички, сакодържатели и други. 
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КИТАЙСКИ УЧЕНИ СЪЗДАДОХА РОБОТ,  

КОЙТО РАЗПОЗНАВА ХОРА С ТЕМПЕРАТУРА 
 

 
Китайски учени са конструирали робот, способен да 
разпознава в тълпата хората с висока температура в 
рамките на борбата с новия коронавирус, съобщи 
агенция Синхуа. Разработката е дело на инженери от 
Транспортния университет в град Сиан в провинция 
Шанси, съобщи БНР.  
 

По думите на професор Мей Сюесун чрез ръчния 
способ може да се измери температурата само на 
един човек. Докато новият робот може да я установи 
при няколко души едновременно. Чрез своя изкуст-
вен интелект устройството е способно не само да из-
мери температурата, но да разпознае и идентифици-
ра съответните лица. 

 

В разгара на епидемията на коронавируса от нов тип в Китай местните технологични компании осъществи-
ха редица научни разработки. По-рано стана известно за конструирането на мобилни роботи, които могат 
да дезинфекцират помещения, да доставят медицинско оборудване и да събират информация за пациенти-
те. 
 
 

 
 
 
 
 

ЗА ПЪРВИ ПЪТ В БУРГАС ВЪЗСТАНОВИХА РЪКА С КОСТ ОТ ДОНОР 
 
Трансплантация на кост от донор бе извършена за първи път от ортопедите на УМБАЛ Бургас. Опе-
рацията е първа и за града и бе единственият възможен метод, с който е спасена ръката на 68-
годишен пациент. Такива операции са редки и се правят на малко места в страната. Костта е взета 
от тъканната банка на УМБАЛСМ "Пирогов". За получаването й съдейства директорът на лечебно-
то заведение проф. д-р Асен Балтов, информира Clinica.bg. 
 
Пациентът счупил ръката си между рамото и лакътя, при обичайно подпиране на масата вкъщи. 
При преглед със скенер било установено, че костта е изконсумирана заради метастази от онколо-
гично заболяване, за което нито човекът, нито близките му подозирали. 
"На практика почти нямаше кост - ръката се държеше на субстанция, подобна на яйчена черупка. При опе-
рацията е премахнат 14-сантиметров участък, който е заменен с донорската кост. Тъй като тези случаи 
са редки, голямо предизвикателство за нас е да проследим пациента и неговото оздравяване. 
Очаква се за 3 до 6 месеца костта напълно да се интегрира със собствените тъкани", обясни д-р Стоян 
Христов, началник на Отделението по ортопедия. 
 
Заради онкологичното заболяване пациентът е насочен за допълнително диагностициране и лече-
ние към специализирана онкологична клиника. 
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СПЕЦИАЛИЗАНТИТЕ НЯМА ДА ВРЪЩАТ ЗАПЛАТИ,  
А САМО ТАКСИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ 

 
 

  
 

 
Изменения в Наредбата за специализациите поправят реда, по който специализантите държавна поръч-
ка ще възстановят субсидията, в случай, че откажат да работят три години по разпределение. Според 
предложената промяна, в тези случаи те няма да дължат изплатената субсидия за срока на обучението, а 
ще връщат само платените от министерството такси за теоретично обучение, информира Zdrave.net. 
Да се премахне задължението специализантите да връщат парите за обучението си, в случай, че откажат 
разпределението, беше едно от исканията на младите лекари от протеста им пред МЗ през октомври 
месец миналата година. Според тях един от главните проблеми в Наредба 1 е поставянето на знак на 
равенство между стипендията, която МЗ отпуска за тяхното обучение по време на специализацията и 
заплатата, която те получават в лечебните заведения. Това, според младите лекари означаваше, че в слу-
чай, че по някаква причина те не завършат специализацията си или не получат специалност, ще трябва 
да връщат вече изработени от тях пари. 
 
В мотивите си към измененията на Наредба 1 МЗ отчита този проблем и предлага генерална промяна. 
„Размерът на предвиденото обезщетение е оценен като твърде висок – равнява се на трудовото възнаграждение 
на специализанта и дължимите осигурителни вноски върху него за целия период на специализация (за лекарите 
този период е между 3 и 5 години). Така регламентираната санкция се явява несъразмерно голяма спрямо предви-
деното задължение, тъй като следва да се отчете, че специализантите по клинични специалности полагат труд 
въз основа на трудов договор (за който се дължи трудово възнаграждение) и те за целия период на специализация-
та си са осъществявали дейност по съответната специалност. Съответно Министерството на здравеопазване-
то отчита, че предвидената прекомерно голяма санкция води до отблъскване на потенциалните кандидати от 
местата за специализанти по клинични специалности, финансирани от държавата и до много широк негативен 
отзвук именно сред младите медицински специалисти, на които им предстои специализация и на практика 
няма да бъде постигната желаната цел държавата да подпомага обучението на специалисти по дефицитни спе-
циалности (поради липса на кандидати), дори ще бъде постигнат обратния ефект. По тази причина в проекта 
на наредба е предвидено, че ако специалист, за когото са осигурявани средства по чл. 42 б на наредбата не изпълни 
задължението си да работи за срок от три години, той дължи обезщетение на Министерството на здравеопазва-
нето в размер на изплатените за него такси за теоретично обучение и такси за провеждане на модули извън база-
та, но няма да връща парите за трудовото си възнаграждение. Ако специалистът е отработил част от задължи-
телния тригодишен период, обезщетението се изчислява пропорционално“, пише в мотивите към проекта за 
изменение и допълнение на Наредбата.  
 
Според измененията лечебното заведение, получавало средства от МЗ, първо ще предлага на завърши-
лия специализант да работи в него за срок от три години. Едва в случай, че не бъде постигнато съгласие, 
специалистите, за които са осигурявани средства от Министерството на здравеопазването, ще са длъжни 
да работят по придобитата специалност в избрани от тях лечебни заведения, области или общини, оп-
ределени от министъра на здравеопазването. До изтичане на тригодишния срок обаче специалистите 
ще имат право да променят лечебното заведение, в което работят с друго лечебно заведение, определе-
но от министъра на здравеопазването, т.е. няма да са длъжни да работят в едно единствено лечебно заве-
дение. В допълнение кандидатите за специализация и специализантите ще могат, ако искат, да сключ-
ват и предварителни договори с лечебни заведения, определени от министъра на здравеопазването, за 
работа в тях след придобиване на специалност.  
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НАПИСАХА ПРАВИЛА ЗА ЛЕЧЕНИЕ 
НА ИНФЕКЦИОЗНИТЕ БОЛЕСТИ 

 
Написаха правила за лечение на инфекциозните болести. 
Те са заложени във Фармако-терапевтичното ръководст-
во, което е публикувано за обществено обсъждане. Прави-
лата са част от терапевтичната стратегия, гарантирана от 
бюджета на Националната здравноосигурителна каса, 
информира Clinica.bg. 
 

Целта е аналогичните клинични случаи да се лекуват при 
добре разписани правила. Те са описани в седем раздела, 
инфекции на респираторния тракт, въздушно-капкови 
инфекции с обривен синдром, чревни инфекции с диа-
риен синдром, вирусни хепатити, инфекции на централ-
на нервна система, HIV инфекция и покривни инфек-
ции.  
 
Резултатите от прилагането на фармако-терапевтично 
ръководство са свързани с осигуряване на високо качество 
на лечение, чрез прилагане на единни критерии за пред-
писването и прилагането на лекарствени продукти. Над 
200 типа вируси причиняват респираторни заболявания. 
Противовирусните медикаменти са разделени в два ос-
новни класа на базата на блокиране на вирусни структу-
ри. Особено важно е прилагането им при имуноком-
прометирани пациенти и пациенти с хронични заболява-
ния и състояния, при които рисковете за тежко протича-
не и възникване на усложнения са по-големи.  
 

Проектът ще бъде съгласуван с Експертния съвет по ме-
дицинска специалност „Инфекциозни болести" в перио-
да на обществено обсъждане, което ще продължи до 26-и 
февруари 2020 г. 

 

 
 
 

НЯМА НА БЪДАТ ЗАСНЕМАНИ ВСИЧКИ  
ОЧНИ ОПЕРАЦИИ, А САМО НАЙ-СЛОЖНИТЕ 

 
Няма да бъдат заснемани всички хирургични интервенции, а 
само определени като витреоретинални операции и кератоп-
ластика. За това са се споразумели представители на НЗОК, 
БЛС, МЗ и ръководители на очни структури в София на сре-
ща миналата седмица по повод въвеждането на дигитално зас-
немане и съхранение на оперативните очни процедури, записа-
но в НРД 2020-2022, информира Zdrave.net. 
 

„При осъществяване на оперативни интервенции от област-
та на медицинска специалност „Офталмология“ изпълните-
лите на БМП задължително трябва да правят видеозапис чрез 
оперативния микроскоп, който да се съхранява от лечебното 
заведение. За всяка оперативна интервенция се генерира QR 
код, който се прилага към медицинската документация и е 
достъпен за контролните органи на НЗОК/РЗОК“, гласи текс-
тът в рамковия договор. 
 

От Софийското офталмологично дружество съобщиха, че 
зам.-управителят на НЗОК д-р Йорданка Пенкова е заявила, че 
ще бъдат дадени указания на Районните здравни каси за сключ-
ване на договори с очните структури в страната без деклара-
ция за наличност на видеозаснемаща апаратура, като на по-
късен етап ще бъде подписан анекс към наредбата. 

 

НЗОК не съхранява лични данни, а видеозаписите се съхраня-
ват от съответното лечебно заведение. Лечебните заведения 
като администратори на лични данни са задължени да уведо-
мят субектите на лични данни, че осъществяват видеозапис, 
да вземат съответните технически и организационни мерки 
за защита на тези данни, както и да определят срок за тяхно-
то съхранение. Срокът следва да е съобразен с действащи те 
нормативни изисквания, включително и с условията и реда, по 
които НЗОК осъществява своите контролни функции. 
 

 

 

ПУБЛИКУВАХА НОВО ФАРМАКОЛОГИЧНО РЪКОВОДСТВО ПО ДЕТСКА КАРДИОЛОГИЯ 
 

Принципите на лечение на хипертонията в детска и юношеска възраст, както и овладяването на хипертоничните 
кризи в този ранен период от живота са залегнали в един от разделите на проекта за Фармакотерапевтично ръко-
водство по детска кардиология. Документът е публикуван на електронната страница на Портала за обществени 
консултации Strategy.bg и съдържа в синтезиран вид принципите на съвременната диагностика, лечение и прос-
ледяване на заболяванията на сърдечно-съдовата система при деца, информира Zdrave.net. 
 

Освен подробната информация за терапевтичните подходи, разделът, посветен на хипертонията (честота около 
5% от населението в детска възраст), съдържа и препоръки за промяна в двигателния режим и прилагане на 
DASH –диетата, както и таблици за нормалните физиологични стойности на артериалното налягане при моми-
чета и момчета след навършване на 16-години. 
 

Вродените сърдечни малформации и критичните вродени сърдечни малформации са обект на подробно разг-
леждане, включващо хирургичното лечение и последващите терапевтични интервенции в аспекта на продължи-
телно проследяване. Внимание  е отделено и на сърдечната недостатъчност в острата, обострената и хроничната 
й форма, надкамерните и камерните тахиаритмии, венозния тромбоемболизъм в два подраздела – дълбока веноз-
на тромбоза и белодробен тромбоемболизъм и пулмоналната хипертония. На тези заболявания и състояния също 
са посветени отделни раздели. 
 

Инфекциозният ендокардит е предмет на друг раздел, като терапевтичният подход е фокусиран в частност и 
върху етиологичното лечение на заболяването. 
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БОЛНИЦИТЕ, КОИТО РАБОТЯТ С ПУБЛИЧЕН РЕСУРС, 
ЩЕ ПРЕДОСТАВЯТ НА МЗ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАПЛАТИТЕ НА МЕДИЦИТЕ 

 
Заплатите и ДМС на лекарите, професионалистите по здравни грижи и немедицинския персонал в лечебните заведе-
ния за болнична помощ и комплексните онкологични центрове, независимо от тяхната форма на собственост, които 
разходват публичен финансов ресурс, стават публично достояние. Това предвижда проект на Наредба за изменение 
и допълнение на Наредба № 1 от 2013 г. за предоставяне на медико-статистическа информация и на информация за 
медицинската дейност на лечебните заведения, публикувана за обществено обсъждане на страницата на Министерс-
твото на здравеопазването. За това информира Zdrave.net. 
 

Болниците и КОЦ, които работят по НЗОК ще трябва да предоставят на МЗ информация по тримесечия за разходите 
си за медицински персонал, средна месечна численост на персонала, разходи за лекари, разходи за специалисти по 
здравни грижи, разходи за друг медицински персонал, средна месечна численост на медицинския персонал – броя 
на лекари и специалисти по здравни грижи, дела на разходите за персонал в приходите от медицински дейности в 
проценти и дела на разходите за медицински персонал в общите разходи за персонал в проценти. Министерството 
на здравеопазването ще публикува информацията на официалната си страница в интернет за всяко тримесечие. 
 

Освен това МЗ ще публикува и информация за броя легла във всяко от задължените лечебни заведения, за броя на 
изписаните болни, средномесечния брой легла, средната продължителност на престоя в дни, броя проведени леглод-
ни, използваемостта на едно легло в дни, броя преминали болни, използваемостта на едно легло в проценти, броя на 
починалите и леталитета в проценти, средно месечния брой болни на един лекар и средно месечния брой болни на 
един специалист по здравни грижи. 
 

След задължителните финансови показатели са приходите от РЗОК за медицински дейности, за лекарствени продук-
ти и медицински изделия и от държавния или общинския бюджет. Публични ще бъдат и разходите общо за персо-
нал, лекарствени продукти, медицински изделия, храна за болни, среден разход на леглоден, среден разход на храно-
ден, среден разход на лекарстводен и всички останали разходи, които са включени в графа „Други“. 
 

Лечебните заведения, които се финансират от бюджета на НЗОК, независимо от тяхната форма на собственост, ще 
трябва да предоставят информацията на МЗ до 25-о число на месеца, следващ съответното тримесечие, както и да 
съхраняват и предоставят при поискване или проверка първичните счетоводни и други документи, удостоверяващи 
информацията. Информацията ще се предоставя на МЗ чрез електронна форма, утвърдена със заповед на министъра 
на здравеопазването, чрез уеб-базирана информационна система по начин, удостоверяващ надлежното ѝ получаване 
на съответната дата. 

 
   

 

 
СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЩЕ ОТДЕЛИ 6 МЛН. ЛЕВА ЗА ДОФИНАНСИРАНЕ 

НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА В СЕКТОР "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ" 
 
Столична община ще дофинансира възнагражденията в сектор „Здравеопазване“, стана ясно по време на 
днешното последно гледане на бюджета на общината в Комисията по здравеопазване и социална политика 
към СОС преди гласуването му на утрешната сесия, информира Zdrave.net. 
 
За заплати, осигурителни вноски и издръжка на административен и помощен персонал в районите и самос-
тоятелни детски ясли, разчетени като дофинансиране, общината е отделила 5 909 923 лв. за 2020 г. Това бе-
ше отбелязано от финансовите експерти на общината като израз на добра воля. 
 
Общо за сектор „Здравеопазване“ са разчетени 55 032 886 лв. В това число за делегираните дейности са раз-
четени 31 647 586 лв. от държавен трансфер и 1 842 870 лв. от преходен остатък (за текуща издръжка 1 042 870 
лв.) 
 
Делегирани дейности в здравеопазването включват работна заплата и осигурителните плащания на меди-
цинския персонал в детски ясли и яслени групи в детски градини, здравните кабинети в училища и детски 
градини, здравни медиатори, Комплекси за детско хранене и Превантивно информационен център по зави-
симости; средства за работно облекло; лекарства, медицински консумативи и оборудване за здравни кабине-
ти; трудова медицина; обезщетения и СБКО.  
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ОБНОВЯВАТ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ  
ПО ПРОЕКТ "КРАСИВА БЪЛГАРИЯ" 

 
Бяла Слатина, Вълчедръм и Тервел са трите общини, чии-
то проекти за обновяване на лечебни заведения бяха одоб-
рени от Управителния съвет на проект „Красива Бълга-
рия“. Това информираха от МТСП в отговор на въпрос на 
Zdrave.net. Общият бюджет на трите проектни предложе-
ния е 423 364 лв., от тях 199 336 лв. ще се осигурят по про-
ект „Красива България“, а останалите 224 028 лв. се осигу-
ряват от трите общини, уточниха от ведомството. 
 

Така Община Бяла Слатина ще ремонтира една самостоя-
телно сграда – част от МБАЛ в града, а Община Тервел ще 
преустрои Физиотерапевтичния център. Община Вълчед-
ръм пък ще ремонтира сградата на Селския здравен учас-
тък в с. Септемврийци.  От МТСП уточниха, че в най-
скоро време предстои подписване на споразумения за 
всички одобрени предложения, за да може до юни всеки 
бенефициент да организира и проведе обществена поръч-
ки за избор на изпълнител и да сключи с него договор за 
строително- ремонтни дейности, след което да започне 
реалното им изпълнение и да приключи с отчитането му 
до края на  ноември т.г. 
 

Проект "Красива България" е един от най-активните парт-
ньори на българските общини в усилията им да обновят 
материалната база на структурите си за медицинска по-
мощ, сочат данните, предоставени от МТСП.  През послед-
ните 5 години са ремонтирани и обновени общо 27 обекта 
в областта на здравеопазването - болници, поликлиники, 
здравни служби и медицински центрове. Общата стой-
ност на тези проекти възлиза на 4,4 млн. лв., от които 2,2 
млн. лв. от проекта „Красива България“ и 2,2 млн. лв. от 
общините - бенефициенти. 

 
 
 
 

 

 

 
 

МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 
Е ИНВЕСТИРАЛО МИЛИОНИ ЛЕВОВЕ  

В 49 ДЪРЖАВНИ БОЛНИЦИ 
 
Здравното министерство е инвестирало милиони левове в 49 
държавни болници. Парите са предоставени за преструктури-
ране, ремонтни дейности и закупуване на медицинска и неме-
дицинска апаратура. Това става ясно от писмен отговор на 
министъра на здравеопазването Кирил Ананиев на въпрос на 
депутатите от БСП доц. Георги Йорданов и д-р Илиян Тим-
чев. В него министърът обяснява, че отделените капиталови 
разходи са подобрили състоянието на 135 структурни звена в 
тези лечебни заведения, информира Clinica.bg. 
 

Най-много средства са инвестирани в Александровска болница 
- 4 174 000 лв. В „Пирогов" са вложени 4 080 000 лв. -  изградена 
е Клиника по лицево-челюстна хирургия с две операционни, 
дооборудвана е Клиниката по неврохирургия, ремонтирани са 
Детската клиника, преместена е болничната аптека, закупен 
е ядрено-магнитен резонанс.  
 

УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ" в София е получила 2 771 
000 лв., на „Майчин дом" са предоставени 2 500 000 лв., в пле-
венската „Проф. Георги Странски" са инвестирани 2 067 000 
лв., а в УМБАЛ „Св. Марина" – Варна - 1 387 320 лв. Допълни-
телни средства са получили и УМБАЛ „Канев" – Русе -1 819 
000 лв., „Св. Анна" - 1 529 000 лв. и „Христо Ботев" – Враца - 
1 499 500 лв. 
 

Инвестиционната програма на здравното ведомство е подчи-
нена на два основни приоритета, залегнали в Националната 
здравна стратегия 2014 - 2020 г.: създаване на условия за всич-
ки през целия живот и развитие и управление на справедлива, 
устойчива и ефективна здравна система, ориентирана към 
качество и резултати, подчертава Ананиев. Той припомня 
също, че миналата година сериозен ресурс е насочен и към дър-
жавните психиатрични болници и психиатричните отделе-
ния, а също и към съдебно-медицинските отделения. 

 
 
 

 

 

 

БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ ЩЕ СИ СЪТРУДНИЧАТ В ОБЛАСТТА НА ТРАНСПЛАНТАЦИЯТА 
 

България и Румъния ще могат да обменят органи за трансплантация, когато няма подходящи нуждаещи се пациен-
ти в съответната страна или при спешно търсене на органи за пациенти, които са в състояние, застрашаващо живо-
та им. Това е записано в проект на Споразумение за сътрудничество в областта на донорството и трансплантацията 
между двете страни, одобрен от правителството, информира Clinica.bg. 
 
Споразумението определя формите и методите на сътрудничество - обмен на информация, посещения на специа-
листи, обучение на медицински персонал, обмен на органи от трупни донори в съответствие с националното зако-
нодателство, съвместни проекти, организиране на семинари, работни срещи, конференции и др. Предвижда се 
страните да съдействат за развитие на пряко сътрудничество между техните лечебни заведения с цел квалифика-
ция на медицинските кадри и съвместни дейности чрез подписване на планове за сътрудничество в съответствие с 
професионалните им интереси и финансови възможности, поясняват от правителството. 
 
Според Министерскиs съвет по този начин ще се подобри достъпът на нуждаещите се български граждани до съв-
ременните постижения на медицината в областта на трансплантацията. Обменът на органи ще се извършва в съот-
ветствие с националните законодателства на двете държави и правото на ЕС в тази област, подчертават от МС. 
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НЗОК ЩЕ РЕИМБУРСИРА НОВА ТЕРАПИЯ  

ЗА ПАЦИЕНТИ С ЛЕВКЕМИЯ 
 

От декември 2019 г. в Позитивния лекарствен списък на 
Националната здравноосигурителна каса е включен един 
от най-модерните и широко използвани медикаменти за 
лечение на остра лимфобластна левкемия. Доскоро тази 
терапия не беше реимбурсирана от НЗОК и се изписваше 
с изключително усложнена процедура, информира 
Clinica.bg. 
 

Лимфобластната левкемия е най-честото онкологично 
заболяване във възрастта 0-14 г. и съставлява 31.1% от всич-
ки онкологични заболявания в тази възрастова група, каза 
проф. д-р Добрин Константинов, главен координатор на 
Експертния съвет по детска клинична хематология и онко-
логия и председател на Българското медицинско дружест-
во по детска хематология. По думите му пикът е между  
1-годишна и 9-годишна възраст (близо 8 случая на 100 
000). Според проф. Константинов честотата на заболевае-
мостта се е увеличила през последните 40 г., като във въз-
растта под 20 години, преобладава лимфобластната левке-
мия, а във възрастта 20-49 г. - острата миелобластна левке-
мия. Специалистът обясни, че за разлика от 70-те г. на ми-
налия век, когато 10-годишната преживяемост при диаг-
ноза ОЛЛ е била едва 5%, днес благодарение на съвремен-
ното лечение дългосрочна преживяемост без заболяване 
се постига при над 60% от пациентите.  
 

„Важно е да отбележим, че България стана партньор на Евро-
пейската референтна мрежа за лечение на онкологичните забо-
лявания в детската възраст  през 2019 г. задно с 8 държави, 
предимно от Източна Европа. Целта на тази мрежа е да осигу-
ри възможно най-добрата грижа и лечение за децата с онколо-
гични заболявания, независимо в коя част на Европейския съюз 
живеят ", изтъкна проф. Константинов. 
 

 
 

ЩЕ ИМА СЪВРЕМЕННИ ЛЕКАРСТВА  
ЗА БОЛНИТЕ С ОСТРА ПОРФИРИЯ 

 
Стартира процесът по регистрацията на две лекарства за 
облекчаване на симптомите при остра порфирия, инфор-
мира Zdrave.net като се позова на съобщение на Експерт-
ния център по редки болести при УМБАЛ "Св. Иван Рилс-
ки". 
 
При остра чернодробна порфирия болните изпитват не-
поносими коремни болки, мускулна слабост, ускорен 
пулс, повръщане. Смята се, че това заболяване е живото-
застрашаващо, поради възможността за настъпване на 
парализа и респираторен арест по време на пристъпите. 
Двете лекарства, които предстои да бъдат регистрирани, 
облекчават симптомите в рамките на 24 часа. Те могат да 
намалят и честотата на острите пристъпи. Досега пациен-
тите с ОЧП у нас, поради липса на официално регистри-
рани лекарства, се лекуваха с прилагане на глюкоза и бол-
коуспокояващи, а при този подход подобрение се постига 
бавно и е необходимо изчакване от поне една седмица. 
 
Регистрацията на двата медикамента у нас става благода-
рение на общите усилия на Центъра по порфирии  към 
УМБАЛ „Св. Иван Рилски и Научното дружеството по 
гастроентерология с председател проф. Красимир Анто-
нов. 
 
У нас около 400 000 души страдат от редки заболявания. 
Експертният център по наследствени метаболитни забо-
лявания на черния дроб към УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ е 
единственото място в България, където се лекуват три от 
тези заболявания: порфирия, наследствена монохромато-
за и болест на Уилсън. 

 
 
 
 

 

 
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ЩЕ РЕГУЛИРА ЦЕНИТЕ НА ЛЕКАРСТВАТА БЕЗ РЕЦЕПТА 

 
Надценката на лекарствата без лекарско предписание не може да е по-висока от процента от статистически отчете-
ната инфлация за периода на действие от последната регистрирана цена. Това реши правителството на заседаниe, 
което се проведе на 27.02.2020 г. Промените са заложени в Постановление за допълнение на Наредбата за 
условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти. 
 
 

„Цените на лекарствените продукти, отпускани без лекарско предписание, не подлежат на регулация, тъй като за тях е 
въведен регистрационен режим. Предвид това, по правилата на Наредбата притежателите на разрешения за употреба, мо-
жеха да заявяват увеличение на цените на тези продукти без ограничение във времето и без да бъдат ограничавани в размера 
на това увеличение. В този смисъл и доколкото лекарствата без рецепта са продукти, които се използват масово, честите 
увеличения на цените им се отразяваха неблагоприятно върху възможностите на населението за закупуването им, респек-
тивно ограничаваше достъпа до тези продукти“, пише в мотивите на МС. 
 
 

От Министерския съвет уточняват, че целта на предложената промяна е да се предотврати увеличение на цените 
на лекарствените продукти за масова употреба: „Създаването на разпоредбата има за цел да осигури лекарствени продук-
ти, отпускани без лекарско предписание, на достъпни цени за българските граждани, съобразени с покупателните им възмож-
ности. В резултат от приемане на постановлението ще се ограничи възможността за увеличение на цените на тези продук-
ти“. 
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ЕКСПЕРТИ И УЧИТЕЛИ ИСКАТ ПОВЕЧЕ ЧАСОВЕ 
ПО ЗДРАВНИ ТЕМИ В УЧИЛИЩАТА 

 
Световната здравна организация настоява да има здравно 
обучение в средните училища. "Сексуалното възпитание е 
само част от едно здравно образование, което е нужно да се 
случва, не час по-скоро, а още утре в българските училища, 
защото България седи най-зле от всички европейски страни в 
това да защити децата си от рисковете на околната среда, 
включително рисковете от сексуално насилие, сексуално пре-
носими заболявания, аборти, преждевременни раждания 
(раждания от страна на млади родители, на малки момиче-
та). Изобщо много сме закъснели".  Това каза по време на 
участието си в "Хоризонт" на БНР доц. Михаил Околийс-
ки, ръководител на офиса на СЗО в България.  
 
Има рискове за учениците от тютюнопушене, употреба 
на алкохол, допълни експертът. 
Обучението по здравни теми в училищата трябва да за-
почне в пети клас, посочи Радостина Григорова, учител 
по биология в 119 СУ "Академик Михаил Арнаудов" в 
София. Децата на гимназиален етап вече трябва да имат 
натрупани знания от предходен етап и вече да се говори 
за контрацепция, смята тя.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
НАД 170 МЛН. ЛЕКАРСТВА СА ВКЛЮЧЕНИ  

В СИСТЕМАТА ЗА ВЕРИФИКАЦИЯ 
 

Над 170 млн. опаковки лекарства са включени в българската 
система за верификация през първата година от старта ѝ у 
нас, информира Zdrave.net като се позова на съобщение от Бъл-
гарската организация за верификация на лекарствата (БОВЛ). 
До момента са получени 2870 заявки за включване от аптеки, 
болнични аптеки и търговци на едро. Системата работи мно-
го стабилно, за което говори и ниският процент на сигналите 
за грешки – у нас през последните 3 месеца той е в рамките на 
0,5% - 0,7% при средно ниво за ЕС около 0,9%. 
 

Стартът на системата бе даден на 9 февруари 2019 г. Целта 
на нейното въвеждане е да се гарантират произходът и качест-
вото на предписаните лекарства. Всяка страна членка на ЕС е 
задължена да има своя национална система по силата на евро-
пейска директива и делегиран регламент. Националните сис-
теми са свързани в Единна европейска система за верификация 
на лекарствата. България е една от първите 5 страни, в които 
системата заработи в пилотен режим още през 2018 г. 
 

Системата гарантира автентичността на лекарствените 
продукти чрез уникален код, който се сканира при търговците 
на едро и в аптеките. Тя обхваща всички производители у нас 
и е първата електронна система, която включва всички участ-
ници във веригата на лекарствоснабдяването. 
 

Предстоят законови промени, които ще регламентират вери-
фикацията нормативно и като задължения, отговорности и 
санкции за всеки участник в лекарствоснабдяването. 

 
 

 
 

В ПЛОВДИВ ЩЕ ПОСТАВЯТ АВТОМАТИЧНИ ВЪНШНИ ДЕФИБРИЛАТОРИ 
НА ОБЩЕСТВЕНИ МЕСТА 

 
Пловдив ще бъде първият град в България, в която ще бъдат поставени автоматични външни дефибрилатори на 
обществени места, съобщиха от общината на Града под тепетата. Първите устройства ще бъдат монтирани в сгра-
дата на Община Пловдив и общинските лечебни заведения. Те ще се използват, за да бъде оказана спешна помощ 
на място на хора в тежки животозастрашаващи състояния, предвиждат се и обучения за прилагането им. Новина-
та бе съобщена на кръгла маса, но която бе представени Програмата на общината за внедряване на обществени 
автоматични външни дефибрилатори, информира Zdrave.net. 
 
Повече от 400 000 души умират всяка година в Европа от внезапен сърдечен арест, а жертвите в България са над 10 
000 души, представи данните от статистиката директорът на Дирекция „Здравеопазване“ в Община Пловдив д-р 
Калин Калинов. По думите му тревожната статистика се допълва и от данни на Американската сърдечна асоциа-
ция, според които случаите в САЩ на внезапно спиране на сърцето са 320 000 на година. Във Великобритания 
всяка седмица 12 души под 35 години умират от сърдечен арест, сочат данните на Британската сърдечна фонда-
ция и Британския съвет по ресусцитация, допълни д-р Калинов. 
 
Според проф. д-р Иво Петров, член на Експертния съвет по кардиология към Министерството на здравео-
пазването, без помощ на практика след 10-ата минута от началото на сърдечната атака човекът има минимални 
шансове да оцелее. Той представи данни от проучвания, според които незабавно оказаната първа помощ и ранна-
та дефибрилация повишават шансовете за спасяване до над 65%. Проф. Петров припомни, че повечето инциден-
ти се случват в присъствието на свидетели, които биха могли да помогнат, ако имат необходимите средства за то-
ва. Кардиологът коментира, че използването на автоматичен външен дефибрилатор (АВД) може да върне сърцето 
към нормалния му ритъм и е част от официално издадения алгоритъм за оказване на първа помощ от Европейс-
кия съвет по ресусцитация. 
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ВСЯКА ЕДИНИЦА ДАРЕНА КРЪВ У НАС ЩЕ БЪДЕ ИЗСЛЕДВАНА С NAT–ТЕХНОЛОГИЯ 

 
От 10 февруари 2020 г. Националният център по трансфузионна хематология и Регионалните центрове по трансфу-
зионна технология в Пловдив, Стара Загора, Плевен и Варна започват изследването чрез използване на NAT-
технология на всяка единица дарена кръв на територията на страната. Чрез технологията за диагностика на донорс-
ката кръв за трансмисивни инфекции ще бъде изследвана и кръвта, дарена в отделенията по трансфузионна хемато-
логия на областните многопрофилни болници, както и в Центъра за трансфузионна хематология на Военномедицин-
ска академия, информираха от пресцентъра на МЗ. 
 
През 2019 г., в изпълнение на Националната научна програма „Разработване на методология за въвеждане на NAT 
технология за диагностика на дарената кръв в трансфузионната системата в Република България“, бяха закупени 
шест апарата от най-висок клас за извършване на NAT диагностика на дарената кръв, както и необходимите за обуче-
ние на персонала и тестване на системата реактиви и софтуер, припомниха от МЗ. Два от апаратите функционират в 
Националния център по трансфузионна хематология, а по един апарат е осигурен за всички Регионални центрове по 
трансфузионна хематология (РЦТХ). 
 
Министерството на здравеопазването е осигурило необходимия финансов ресурс за закупуване на реактивите и кон-
сумативите за изследване на кръвта чрез  NAT-технологията през настоящата година. Средствата са заложени в триго-
дишната бюджетна прогноза с цел осигуряване на устойчивост и непрекъснатост на процеса. 
 
NAT технологията за диагностика на дарената кръв е най-точният известен на науката метод за изследване на кръвта 
за вирусите на хепатит В, С, ХИВ и други инфекции. Към момента кръвта се изследва по така нарече-
ния  „серологичен метод“. Разликата между двата подхода е в по-високата чувствителност и прецизност на NAT тех-
нологията.  При нея прозоречният период, в който е налице инфекция, но тя е без клинична проява и не може де бъ-
де констатирана, е в рамките само на няколко дни. При серологичните изследвания периодът е по-дълъг и трае близо 
месец. 

 

 

 

 
ПРАВИТЕЛСТВОТО ОДОБРИ ПРОЕКТ НА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО 

МЕЖДУ МЗ И СЗО ЗА ПЕРИОДА 2020-2021 
 
На заседанието си на 19.02.2020 т. правителството одобри проект на Двугодишно споразумение за сътрудничество 
между Министерството на здравеопазването на Република България и Регионалния офис за Европа на Световната 
здравна организация за периода 2020-2021 г., информира Zdrave.net като се позова на съобщение на правителстве-
ната пресслужба. 
 
Общият бюджет на Двугодишното споразумение за сътрудничество 2020-2021 г. е 185 000 щатски долара. Включе-
ните в проекта средства са отпуснати от СЗО и са разпределени за сътрудничеството на Регионалния офис с Бъл-
гария. 
 
В проекта, са определени приоритетните области за сътрудничество, които да залегнат в Двугодишното споразу-
мение 2020-2021 г., сред които са: 

 

 Постигане на универсално здравно покритие за всички;  
 По-добре защитени хора при извънредни здравни ситуации;  
 Повече хора в добро здраве и благосъстояние;  
 По-ефективна и ефикасна СЗО, предоставяща по-добра подкрепа на страните. 
 

Планираните дейности за сътрудничество със СЗО са функция от политиките на организацията в глобален и ре-
гионален план и приложението им на национално равнище е в съответствие с националните здравни приоритети 
на България, се казва още в решението на Министерския съвет. 
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ИЗГРАЖДАТ ДОМОВЕ ЗА ХОРА  
С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА 

 

До 25 май т. г. общините Кюстендил и Троян ще могат да 
кандидатстват за европейско финансиране за изграждане 
на центрове за грижа за лица с психически разстройства, 
съобщиха от Министерството на регионалното развитие 
и благоустройството. 570 000 лв. е максималният размер 
на безвъзмездно финансиране, което всяка от тези общи-
ни може да получи от Оперативна програма „Региони в 
растеж“ - 2014-2020“ г. за обособяване на социалната услу-
га, информира информира Zdrave.net. 
 

Това предвижда проектът за изменение на процедурата 
„Подкрепа за деинституционализация на социалните 
услуги за възрастни и хора с увреждания” по приоритет-
на ос 5 „Регионална социална инфраструктура“, обявен 
за публично обсъждане от Управляващия орган на прог-
рамата. 
 

С промяната се дава възможност на общините да подадат 
предложения за изграждане на необходимата инфраст-
руктура за посочените социални услуги съгласно актуа-
лизираната Карта на резидентните услуги и Картата на 
услугите за подкрепа в общността. С европейските средс-
тва ще могат да бъдат изпълнявани разнообразни дейнос-
ти: строителство или ремонт на сгради за социални услу-
ги и на прилежащото им дворно пространство, както и 
доставка, монтаж на оборудване и обзавеждане на поме-
щенията, както и подобряване на достъпа за хора с ув-
реждания до и в сградите. Общият бюджет на процедура-
та е близо 41,4 млн. лв., от които 35,2 млн. лв. са безвъзмез-
дна финансова помощ, а 6,2 млн. лв. – национално съфи-
нансиране.  
 

 

 
 
 

 

1.8 МЛН. ФАЛШИВИ ОБАЖДАНИЯ НА ТЕЛ. 112 
ПРЕЗ МИНАЛАТА ГОДИНА 

 
Близо 4 милиона са повиквания на спешния телефон 112 
за 2019 година. Това стана ясно в Европейския ден на 
спешния номер. Оказа се, че близо 1 800 000 от повиквани-
ята са били фалшиви или пък не е имало нужда от спеш-
на помощ, информира Clinica.bg 
 
Вече 12 години при нужда от спешна помощ набираме 
телефон 112. Оказва се обаче, че реалните сигнали са над 
2 милиона. Спешният телефон 112 в България ще се сдо-
бие с възможност за GPS локация на нуждаещите се и по-
лучаване на сигнали чрез SMS. Локализацията ще може да 
се уточнява дори когато е GPS-системата на телефона е 
изключена. Това ще се случва само при подаден сигнал на 
112, обясни директорът на Дирекция „Национална систе-
ма 112" Цветомир Цеков.  
 
В средата на декември Министерството на вътрешните 
работи е пуснало обществена поръчка за разширена мо-
билна локация на територията на страната. Очакванията 
са до края на тази седмица да бъде избран и изпълнител 
по процедурата. 
 
Новата концепция за горещия телефон предвижда сигна-
ли за спешни случаи да могат да се подават и чрез чат 
платформи като Viber и Skype. Също така е предвидена 
видеовръзка с линейките.  
 

 
 

 
 

 
 

 

ПРОФ. АСЕНА СТОИМЕНОВА Е НОВИЯТ ПРЕДСЕДАТЕЛ 
НА БЪЛГАРСКИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕН СЪЮЗ 

 
Проф. Асена Стоименова стана новият председател на Българския фармацевтичен съюз (БФС). Това се случи на 
Шестия редовен отчетно-изборен конгрес на съсловната организация, информира Clinica.bg. 
 
Мандатът на новия председател на БФС е от 2020 година до 2023 година. Три кандидатури бяха гласувани на пър-
вия тур на изборите: проф. Асена Стоименова и магистър-фармацевт Аделина Любенова от РФК София – сто-
лична и магистър-фармацевт Любима Бургазлиева от Регионална фармацевтична колегия Бургас.  
 
Новият председател на БФС бе избран на балатож. От 354 гласували проф. Стоименова получи подкрепата на 188 
делегати. Опонентката й Аделина Любенова събра 162 гласа.  
 
„Мой основен приоритет, заложен в предизборната ми платформа, е утвърждаване на фармацевтичните стандарти и 
поддържане на достъпно, качествено лекарствено осигуряване в интерес на здравето и безопасността на пациентите. Ние, 
магистър-фармацевтите, Управителният съвет на БФС и аз като председател на Българския фармацевтичен съюз, още 
днес се изправяме пред очакванията на пациентите, обществото и съсловието. Колегията има изисквания към нас, за да 
реализира успешно професионалните си постижения на европейско и световно ниво. Това налага създаване на по-комфортна 
среда за професионално развитие, в която водещи за колегията са фармацевтичните грижи и консултациите, намаляване 
на административната тежест и сътрудничеството с лекарите. Редом с тях ние разгръщаме професионалния си потен-
циал, а това е от съществено значение за здравеопазването в България“, изтъкна проф. Стоименова. 



90  

ЗДРАВНИ ГРИЖИ, брой 2/2020 

 НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ 

                 
                                   БРОЙ 2         ГОДИНА 11              2020 г.            БАПЗ Г           
 

 

       

 
 
 
 

СТАРТИРА ВТОРИЯТ ЕТАП НА НАЦИОНАЛНАТА АНТИСПИН КАМПАНИЯ 
 

По повод 14 февруари 2020 г., когато се отелязва Свети Валентин - Денят на влюбените, стартира вторият етап на 
Националната АНТИСПИН кампания, съобщиха от пресцентъра на МЗ. Инициативата се реализира в рамките на 
Националната програма за превенция и контрол на ХИВ и СПИ на Министерството на здравеопазването в 
партньорство с регионалните здравни инспекции, общини, неправителствени организации, учебни заведения, 
читалища, социални институции и други. 
 
Партньорите ни ще участват в повече от 130 АНТИСПИН инициативи, които ще бъдат съчетани с информация за без-
рисково сексуално поведение и с мотивиране за консултиране и изследване за ХИВ, изтъкват от МЗ. И през тази годи-
на са планирани здравни презентации, дискусии и обучения за превенция на ХИВ и сексуално предавани инфекции. 
Медицински екипи ще предлагат доброволно консултиране и изследване за инфекцията в лаборатории и в работещи-
те кабинети за анонимно и безплатно консултиране и изследване за ХИВ (КАБКИС) в РЗИ и на терен. 
 
През 2019 г. около 341 000 лица са се изследвали и са узнали своя ХИВ-статус. По данни на „Националната програма за 
превенция и контрол на ХИВ/СПИН” към Министерството на здравеопазването от началото на годината до 12 февру-
ари 2020 г. са открити нови 28 ХИВ-серопозитивни лица, с което носителите на ХИВ в страната официално са 3 312 ли-
ца. 
 
И през 2019 г. 85,3% от новорегистрираните с ХИВ-инфекция са се инфектирали по сексуален път, а 14,3% са се инфек-
тирали при инжекционна употреба на наркотици. Запазва се тенденцията броят на новорегистрираните мъже да е над 
пет пъти по-голям от този на жените. Най-засегната е възрастовата група 30-39 г. - 41%, следвана от възрастовата група 
20-29 г. – 24%. 
 
Към 31 декември 2019 г. общо 1 695 лица с ХИВ се проследяват в секторите за лечение на пациентите с ХИВ/СПИН, а 1 
651 (97%) от тях получават съвременна антиретровирусна терапия.  
 
Честотата на новорегистрираните случай с ХИВ инфекция на 100 000 души население в страните от ЕС и ЕИП през 
2018 г. е 5.1, за България този показател е 4.4. 
 
 

 

 
 

860 ДУШИ ПОИСКАХА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НОВИЯ КОРОНАВИРУС  
НА ГОРЕЩАТА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ НА МЗ 

 
860 обаждания са получени само за една седмица на информационната телефонна линия, която Ми-
нистерството на здравеопазването отвори на 11 февруари т. г. за въпроси на граждани и организа-
ции относно епидемията с коронавирус COVID-19, съобщиха от пресцентъра на МЗ. 
 
Най-често българските граждани търсят информация от лекар-епидемиолог относно предстоящи 
пътувания в Азия – Тайланд, Виетнам, Япония и други държави с регистрирани случаи на новия ко-
ронавирус. Особен интерес е налице по отношение на личните превантивни мерки и предпазни сред-
ства, които трябва да се предприемат и използват, в това число и на летищата. 
 
Голяма част от обажданията са свързани с осъществяването на 14-дневната карантина при съмне-
ния за COVID-19. Въпроси задават и работодатели, чиито служители или се завръщат от засегна-
ти страни, или им предстои да заминат. Консултации с епидемиолога, отговарящ на информаци-
онната телефонна линия на МЗ,  търсят и медицински специалисти. Постъпват и редица запитва-
ния дали стоки и пратки от Китай крият рискове за заразяване с коронавируса. 
 
Горещата телефонна линия 02 807 87 57 е отворена от понеделник до петък, в рамките на работно-
то време (от 8:30 до 17:00 часа). 
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ЕС ПРИЗОВА ЗА КООРДИНИРАН ЕВРОПЕЙСКИ ОТГОВОР НА COVID-19 
 

Страните-членки на Европейския съюз трябва да координират своите отговори на епидемията от коронавирус, за да се 
избегнат различните подходи при овладяване на заразата, заяви пред репортери еврокомисарят по въпросите на здра-
вето и безопасността на храните Стела Кириакиду. Информира БНР като се позова на Агенция "Ройтерс". 
 
Говорейки на съвместна пресконференция в Рим със здравния министър на Италия, където се наблюдава рязко увели-
чаване на броя на заразените с COVID-19 (до 374 от 322 ден по-рано), Кириакиду посочи, че европейските държави не 
трябва да се поддават на паника и че ЕС ще предоставя информация на пътуващите относно коронавируса. "Всички 
държави членки трябва да ни информират за своите планове за подготвеност", каза тя. "Трябва да се избягват различните под-
ходи в ЕС", посочи еврокомисарят и добави, че изпълнителната власт на ЕС в лицето на Европейската комисия е готова 
да координира отговора на вирусната епидемия. 
 

Междувременно  директорът на европейския център за превенция и контрол на заразните болести Андреа Амон зая-
ви, че е необходима подготовка за сценарий, при който в обширни региони в ЕС ще има епидемиологични огнища на 
коронавирус. 
 
Внезапният ръст на случаите на новия коронавирус в Италия, Иран и Южна Корея е повод за "дълбока загриженост", 
но вирусът все още може да се ограничи и не представлява пандемия, заяви в сряда шефът на Световната здравна орга-
низация (СЗО) Тедрос Гебрейесус. 
 
"Няма осезаема полза от лекомисленото използване на думата пандемия, но има значителен риск от гледна точка на 
усилване на ненужния и неоправдан страх и стигма и парализиране на системи. Това също така може да сигнализира, 
че вече не можем да ограничим вируса, което не е вярно", посочи той пред базираните в Женева дипломати. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

   

     НОВИНИ ОТ ЕС 

 

 

   

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ СТАРТИРА КОНСУЛТАЦИИ 
ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПЛАН ЗА БОРБА С РАКА 

 
Европейската комисия започва широка обществена консултация в целия Европейски съюз относно 
Европейския план за борба с рака, съобщиха от институцията. Този подход ще помогне за 
оформянето на общата рамка на плана, за определянето на ключовите области в него и за проучване 
на бъдещите конкретни действия за реализацията му, допълват оттам. Консултацията ще продължи 
12 седмици, уточняват от ЕК. За това информира Zdrave.net.   
 

До края на годината Комисията ще представи Европейски план за намаляване страданието, причине-
но от болестта и ще окаже подкрепа на държавите членки за подобряване на борбата с раковите забо-
лявания и на грижите за пациентите, уверяват от ЕК. Тези приоритети са вече обявени в политически-
те насоки на председателя на комисията Урсула фон дер Лайен, както и в писмото за определяне на 
ресора на комисаря по въпросите на здравеопазването и безопасността на храните Стела Кириакиду, 
допълват от комисията. В плана ще бъдат включени конкретни действия за всеки етап от борбата с 
болестта - мерки за профилактика, ранно откриване и диагностика, лечение и грижи, качество на жи-
вот. 
 

Целта на обществената консултация е да се даде възможност на гражданите на ЕС и на заинтересова-
ните страни да дадат своя принос и да изразят мнението си относно най-добрите начини за справяне 
с този проблем в ЕС. Резултатите от консултацията ще бъдат използвани при изготвянето на Евро-
пейския план за борба с рака и ще помогнат за определянето на областите и обхвата на бъдещите 
действия, подчертават от ЕК. В мотивите за започване на консултацията от ЕК посочват, че борбата с 
рака е от фундаментално значение за бъдещето на Европа. 
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ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ПРИЕ НОВ ФИНАНСОВ ПАКЕТ 
В РАЗМЕР НА 232 МЛН. ЕВРО ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА КОРОНАВИРУСА 

 
Европейският съюз обсъжда различни сценарии за развитието на ситуацията с коронавируса, коментира 
пред журналисти еврокомисарят по управление на кризи Янез Ленарчич, цитиран от световните агенции. 
В отговор на въпрос дали общността обсъжда възможност за ограничаване на придвижването в Шенгенско-
то пространство, Ленарчич каза, че Световната здравна организация не е отправяла препоръки за прекра-
тяване на придвижването, в това число и с влакове. Днес по-късно ще се състои и заседание на Комисията 
по здравеопазване на ЕС, информира Zdrave.net. 
 
Европейската комисия  обяви нов финансов пакет за овладяване на коронавируса на стойност 232 милиона 
евро. Част от тези средства  ще бъдат разпределени незабавно за различни сектори, а останалите ще бъдат 
отпуснати през следващите месеци. След като стана ясно сложната ситуация в Италия и утежнената обста-
новка там, Европейската комисия обяви, че засилва подкрепата си за държавите-членки в контекста на те-
кущата работа по подготовка, действия в извънредни ситуации и планиране на реакцията. Новото финан-
сиране от ЕС ще помогне за откриване и диагностициране на заболяването, за грижи за заразени хора и за 
предотвратяване на по-нататъшно предаване в този критичен момент, подчертаха оттам и представиха 
конкретни числа за траншовете, които ще бъдат разпределени. 
 
114 млн. евро от одобрените от ЕК средства ще подкрепят Глобалния план за готовност и реакция към СЗО. 
Това има за цел да засили готовността за извънредни ситуации, свързани с общественото здраве и ответна-
та работа в страни със слаби здравни системи и ограничена устойчивост. 
 
Част от това финансиране подлежи на одобрение от бюджетните органи на ЕС. 15 млн. евро са планирани 
да бъдат отпуснати в Африка, включително за Института Пастьор в Дакар, Сенегал, за подкрепа на мерки 
като бърза диагностика и епидемиологично наблюдение. 100 млн. евро, от които 90 млн. евро за публично-
частно партньорство с фармацевтичната промишленост за търсене на ваксина и 10 млн. евро - за изследо-
вателски проекти в областта на епидемиологията, диагностиката, терапията и клиничния мениджмънт по 
отношение на ограничаването и превенцията.  3 млн. евро по линия на Механизма за гражданска защита 
на ЕС са предвидени за полети за репатриране на граждани на ЕС от Ухан. 

 

   

     НОВИНИ ОТ ЕС 

 

 

 

  
ГЕРМАНИЯ ЗАБРАНИ ИЗНОСА НА МЕДИЦИНСКИ ЗАЩИТНИ СРЕДСТВА 

ЗАРАДИ КОРОНАВИРУСА 
 

Германия забрани износът на средства за медицинска защита, за да избегне недостига на маски, ръка-
вици и защитни костюми в момент, когато медиците и властите се опитват да ограничат разпростране-
нието на силно заразния коронавирус. Това заявиха в сряда официални немски представители, съоб-
щи БНР като се позова на Агенция "Ройтерс". 
 
Решението е взето от сформираната преди време правителствената спешна група за борба с епидемия-
та от коронавирус, като самата забрана за износ влиза в сила незабавно, заяви говорител на икономи-
ческото министерство на Германия. Министерството на здравеопазването пък обяви, че забраната за 
износ се прилага за всички видове средства за медицинска защита, включително защитни дихателни 
маски, медицински ръкавици и защитни костюми. "Изключения са възможни само при строги условия", 
уточниха от министерството. 
 
Федералното правителство на Германия също така реши да закупи медицински средства за защита, за 
да осигури на болниците и лекарските кабинети в цялата страна необходимото оборудване. 
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Според доклад на Европейската комисия: 

 

МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ НА 1000 ЖИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ 
СА ДВА ПЪТИ ПО-МАЛКО ОТКОЛКОТО В ЕС 

 
В България има повече лекари-специалисти, отколкото в много други държави-членки, докато 
броят на медицинските сестри е вторият най-нисък в ЕС. Това става ясно от Доклада на Европейс-
ката комисия за България , включващ задълбочен преглед относно предотвратяването и коригиране-
то на макроикономическите дисбаланси, информира Zdrave.net. 
 
Медицинските сестри в България са 4,4 на 1000 жители, докато в ЕС те са средно 8,5 на 1000 жите-
ли. Според изводите в доклада професията остава непривлекателна заради ниските заплати, липса-
та на признаване на значението ѝ и голямото натоварване. 
 
Разпределението на здравната работна сила е неравномерно в страната, например областите с най-
голям дял лекари на глава от населението са тези, в които има медицински университети. Систе-
мата е изправена пред предизвикателства за насърчаване на медицинския персонал да се установява 
на други места. 
 
70% от преките плащания в България в сферата на здравеопазването са за лекарства и медицински 
изделия, докато средно за ЕС те са 35%, сочи докладът на ЕК. Доплащането в България като цяло е 
едно от най-високите в ЕС. С пряко плащане се покриват 46,6% от текущите разходи за здравеопаз-
ване срещу 15,8% средно за ЕС. Публичните разходи за здраве пък са 52,1% от общите, докато средно 
в ЕС те са 79,3%. 
 
ЕК отбелязва, че центърът на българската здравна система е болницата. В документа се изтъква, че 
общопрактикуващите лекари са 15,5% от всички лекари, докато средно за ЕС личните лекари са 
27,3%. Това отслабва позицията на първичната помощ в системата на здравеопазването, смятат 
експертите. 
 
Въпреки, че средната продължителност на болничния престой е под средния за ЕС (5,3 дни в Бълга-
рия срещу средно 7,9 дни за ЕС), броят на хоспитализациите е почти два пъти по-голям от средния 
за Съюза. Докладът отбелязва, че вероятно това се дължи на многото пациенти, приети в болници 
само за изследвания и контролни прегледи, които в България, за разлика от много други държави-
членки, не могат да бъдат направени в извънболничната помощ. 
 
Като цяло броят на болничните легла в България е голям - 7,5 на 1000 души население срещу 5,0 на 
1000 в ЕС, се казва още в доклада Едва наскоро правителството започна лицензиране на болници, не-
зависимо от структурата им на собственост (публична или частна), използвайки Националната 
здравна карта, отчитат анализаторите. 
 
Средно един на десет души в България е здравнонеосигурен и следователно има ограничен достъп до 
обществената здравна система, сочи още доклада на ЕК.  
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В САЩ СЪЗДАДОХА ВАКСИНА СРЕЩУ КОРОНАВИРУСА COVID-19 
 

Първите партиди от нова ваксина срещу коронавируса COVID-19 са готови и изпратени до здравните регулатори 
за одобрение. Ваксината е разработена от американската биотехнологична компания „Модерна Терапевтикс” със 
седалище в Кеймбридж, Масачузетс, съобщи „Тайм”, цитиран от Vesti.bg.  
 
Процесът на разработването е бил рекордно бърз. Минали са само 42 дни, след като китайските учени публикуваха 
генетичния код на вируса. Флакони с ваксината сега са изпратени до Националния институт по алергии и инфек-
циозни заболявания и Националния здравен институт в САЩ. Тестовете върху хора, преди тя да бъде одобрена за 
продажба, ще стартират през април. 
 

Същевременно от Националния здравен институт са започнали изпитания с пациент с COVID-19 на ново лекарст-
во, наречено “Ремдесивир”, което е разработено срещу вируса ебола. Болният, който доброволно се е включил в 
новаторското проучване, се е върнал в САЩ, след като е дал положителна проба за коронавируса на круизния ко-
раб „Диамантената принцеса”. 
 
До момента “Ремдесивир” е показал положителни резултати при изпитанията върху животни, заразени с два други 
коронавируса – САРС и МЕРС. 
 

Ваксината на „Модерна” срещу COVID-19 е разработена за рекордно кратко време, тъй като се основава на сравни-
телно нов генетичен метод, който не изисква огромни количества вируси. Вместо това за нея е използвана вирусна 
информационна РНК, кодираща правилните коронавирусни протеини, които след това да се инжектират на хора и 
да доведат до създаването на антитела. 
 

  НОВИНИ ОТ СВЕТА 
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КИТАЙСКИ УЧЕНИ СЪОБЩИХА ЗА ДВЕ МУТАЦИИ НА НОВИЯ КОРОНАВИРУС 
 

Група китайски учени заявиха, че коронавирусът COVID-19 е мутирал в два варианта, като единият е 
по-опасен от другият, информира БНР като се позова на англоезичното китайско издание Global 
Times. 
 
Според проведените изследвания, така нареченият вариант на вируса L-cov е по-опасен, тъй като е 
по-вреден за дихателната система при хората. Освен това L-cov има и много високо ниво на предава-
не. Другият вариант на коронавируса, наречен от тях S-cov, е по-малко опасен. 
Новината идва в момент, когато броят на заразените с коронавирус в световен мащаб надвиши 93 000 
души, а Световната здравна организация заяви, че нивото на смъртност е 3,4%.  
 
Междувременно здравните власти в Китай съобщиха, че планират да използват лекарството за Tocili-
zumab на компанията Roche Holding AG за лечение на пациенти с COVID-19, намиращи се в тежко 
състояние. 
 
В последната си онлайн версия на насоките за лечение на COVID-19, Китайската национална здравна 
комисия заяви, че лекарството Tocilizumab, произведено от швейцарската мултинационална фарма-
цевтична компания Roche Holding и продавано под търговското наименование Actemra, може да се 
използва за лечение на пациентите, които показват признаци на сериозни белодробни състояния. Не-
зависимо от това, Actemra тепърва ще бъде одобрено от Китайската национална медицинска адми-
нистрация, тъй като все още няма клинични проучвания, които да доказват, че лекарството е ефек-
тивно за лечение на пациенти с коронавирус. 
 
В същото време китайските фармацевтични компании бързат да разработят свое алтернативно лекар-
ство за лечение на коронавирус, което би трябвало да е по-евтина версия на по-комплексното биотех-
нологично лекарство Actemra. 
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УНИКАЛНА РЕЦЕПТА ЗА ПРОЧИСТВАНЕ НА БЕЛИТЕ ДРОБОВЕ 

 

 
Д-р Неделя Щонова е популярно лице от телевизионния екран. Името ѝ нашумя покрай телевизи-
онното предаване „Преди обед“ по bTV. Зрителите получават от нея полезни съвети, свързани със 
здравето. Вестник "Ретро" припомня нейна рецепта, която помага при кашлица, болки в гърлото, 
действа затлачени с храчки бели дробове. Домашното лекарство се приготвя само с натурални със-
тавки – вода, мед и банани. Освен това не отнема много време. Ето как става това:  

 
 Сложете в тенджера 400 мл вода и изчакайте да заври.  
 Свалете съда от котлона и пуснете вътре нарязани на малки парчета два добре узрели банана.  
 Намачкайте парчетата с вилица или лъжица и добавете две равни супени лъжици чист пчелен мед.  
 Разбъркайте добре, докато се получи хомогенна смес.  
 Полученото природно лекарство се консумира преди първото ядене за деня цялото наведнъж топло, но в 

никакъв случай горещо.   
 

Домашното лекарство може да се използва редовно за прочистване на белите дробове от страдащи 
от бронхит и астма,  от пушачи, както и профилактично от здрави хора.  
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   КУРСОВЕ ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ 
 
Българската асоциация на професионалистите 
по здравни грижи предлага 19 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 
 

 
Годишен  абонамент:  

за книжния вариант - 18.00 лв. 
за електронния вариант  - 10.00 лв.  

 15 кредитни точки по ЕКС на БАПЗГ 
 

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. 


