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ЗДРАВНИ ГРИЖИ, брой 7 /2021 

 
 

Радослав Христов е завършил Професионалната гимназия 

по аудио-, видео- и телекомуникация „А. С. Попов“ в град 

София. Притежава бакалавърски диплом за медицинска 

сестра (ФОЗ към Медицински университет – София). 

 

След дипломирането си започва работа в УМБАЛСМ „Н. 

И. Пирогов“. В момента е анестезиологична сестра в Отде-

лението по анестезиология и интензивни грижи

(Операционен блок).  

 

Участвал е в курсове за професионална квалификация по 

анетсезиология. Има специализация по анестезиология и 

интензивни грижи и магистратура по Управление на 

здравните грижи. 

 
- Здравейте Радослав, бихте ли споделили защо проявихте 
интерес към професията на медицинската сестра? Имали 
ли сте интерес към друга професия и защо определящото 
Ви решение се спря върху професия в сферата на 
медицината? 

 
- Хубав въпрос, но по-скоро професията избра мен, никога през живота си не съм мислил да работя в сферата на 
здравеопазването, пък било то и като медицинска сестра. Преди да запиша специалността „Медицинска сестра“, 
изучавах „Маркетинг, търговия и мениджмънт“ в Датски колеж намиращ се на бул. „Цар Борис“, но на третата 
година от обучението си, макар и малко късно, установих, че материята ми е твърде  скучна, твърде теоретична и 
всичко е пространствено, без да виждам практически нещата. Баща ми, дядо ми и прадядо ми имат връзка с меди-
цината - не хуманната, а ветеринарната. Вероятно по никакъв начин, макар и подсъзнателно, са ми повлияли да 
имам положителна нагласа към медицината. По-скоро обаче професията избра мен. 

 
- Как точно Ви „избра“ професията? 
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Радослав Христов, анестезиологична сестра  

в Отделението по анестезиология и интензивни грижи (Операционен блок)  

на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“: 

 

ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ПО-ВИСОКО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА  

МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ТРЯБВА ДА БЪДАТ ОБВЪРЗАНИ  

С ПРИДОБИВАНЕТО НА НОВИ ЗНАНИЯ И КАРИЕРНОТО РАЗВИТИЕ 
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ЗДРАВНИ ГРИЖИ, брой 7 /2021 

 
 

- Една моя позната се записа да учи за медицинска сестра и сподели с мен, че ˭ харесва. Попита ме дали не бих 
пробвал с тази професия. Моето решение беше спонтанно.  
 
- В общественото съзнание професията „Медицинска сестра“ е женска – от една страна заради 
историята на самата професия (жените,  които са се грижили за ранените войници по време на 
войните като милосърдни сестри) и от друга – поради продължаващата феминизация през годините. 
Смятате ли, че основни причини малко мъже в наше време да избират професията до голяма степен 
се дължи на ниското заплащане и ниския обществен престиж? 
 
- Едната от причините с която съм напълно съгласен е точно това, че професията е твърде феминизирана. Ед-
ва ли някое момче/мъж не би се притеснил, че някой ден ще заеме длъжност в професия смятана за чисто женс-
ка, а от това губи основно системата. Мъжете в тази професия не един път са доказали, че заемат ключови 
места в едни от най- тежките отделения в здравните заведения. Но факт е, че доста мъже биха се отказали да 
изучават професията, поради наименованието на изпълняваната след време длъжност. 
 

А защо не погледнем нещата от друг ъгъл? Знаем, че решението за следване се взима непосредствено след завърш-
ване на основното образование, а в някои случаи дори и няколко години след него. Дали тези все още момчета са 
наясно, че всъщност могат да практикуват тази професия, т.е. че тя  не е ограничена само в женските среди. 
Дали фактът, че в общественото пространство все още витае закостенялото мислене за изцяло женска профе-
сия, обезсърчава и заблуждава кандидат-мъже да заемат  наистина достойно и полезно място в обществото. Тук 
идва мястото на информираността и популяризирането на професията във всичките й възможни аспекти. 
 
- В Белгия 30% от медицинските сестри са мъже. Вие как бихте мотивирали млади момчета и мъже 
да избират тази трудна и благородна професия? 
 
- Да, дори не само в Белгия, в много европейски държави голяма част от това съсловие е представено от мъже. 
Що се отнася до самата мотивация, тя трябва да идва отвътре. Не споделям мнението, че колкото човек е мо-
тивиран да направи нещо, независимо какво, то той би мотивирал до същата степен друг човек, който никога 
досега не е почувствал желанието да свърши същото.  Всеки човек се мотивира от различни неща, а тук изборът 
остава за цял живот. Бих добавил, че това е един от малкото големи и основни избори м живота на човека.  
 

Това, което аз бих направил е да запозная човека срещу мен с възможността за работа в тази професия, както и 
да го запозная с основните ползи и негативи в нея. Бих бил достатъчно въздържан от поведение, което да предс-
тавя нещата розови , както и само черно-бели, а оттук насетне човек да направи съпоставка със себе си дали би 
му било интересно и дали би се чувствал добре в тази професия. Има избори, които трябва да направиш сам и 
които остават за цял живот. 
 
- Притеснява ли Ви, че названието на професията няма мъжки аналог („Медицинска сестра“/ 
„Медицински брат“)? Смятате ли, че мъжкото алтернативно име би мотивирало повече 
представители на силния пол да избират тази специалност?   
 
- Названието никак не ме притеснява, след вече 6-годишен стаж на подобна длъжност. На мен гледат като на 
професионалист в областта, не като наименование. Доказал съм се с доста труд, изградил съм се като човек на 
когото може да се има доверие и дори вече ни най-малко става въпрос за моята наемна длъжност на работното 
ми място. Но с втория въпрос съм напълно съгласен. Макар, че доста момчета искат да упражняват тази про-
фесия, те не приемат факта, че ще я практикуват с феминизирано име. Бих се радвал да се работи по въпроса 
за внедряване на дума, характеризираща и отличаваща мъжкия пол. Това би било единствено в полза за всички 
ни. Мисля дори, че мина доста време от възможността на мъжете да изберат въпросната професионална насо-
ченост, видяхме, че макар и леко оскъден с тенденция за повишаване интерес, има и ще има още по-голям мъже 
при приемането на полово разделителна дума.   

 

Отново подчертавам, освен приемане на име, конкретизиращо половата идентичност, е необходимо информи- 
раност и популяризиране на професията като цяло сред младежите. 
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- Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи многократно е настоявала за 
правила в сферата на здравните грижи - приемане на стандарти за необходимия брой медицински 
специалисти спрямо броя на пациентите в съответната лечебна структура; приемане на здравна 
стратегия за развитие на здравните грижи до 2030 г.; осигуряване на условия за участие в 
задължителните форми за продължаващо обучение с гарантиран отпуск и финансова подкрепа от 
държавата и работодателите; създаване на възможности за развитие в професията и в 
медицинската наука. Последното становище, което БАПЗГ изпрати до здравния министър беше на 5 
юли тази година. Според Вас коя е най-належащата промяна, касаеща медицинските сестри? 
 
- Постоянно се дискутира по така болезнената и банална тема, а именно -достойно заплащане на труда на спе-
циалистите по здравни грижи. Е да, банално е, но е факт, че заплатите им са пренебрежително ниски в сфера-
та на здравеопазването. Това е основна демотивираща причина, не само малко хора да избират професията, но 
и много работещи да напускат системата. Много се изговори с годините за достойно заплащане. Истината е, 
че в изключително малко лечебни заведения се взима прилично възнаграждение, което е постигнато с полагане 
на голям брой извънредни дежурства.  
 
Според мен всичко в този живот не трябва да бъде даром, ами да бъде заслужено, да бъде спечелено. На мнение 
съм, че развитието на човека като професионалист, в  която и да е област, е нормално да бъде стимулирано и с 
увеличаване на неговото възнаграждение. В момента има богат избор от курсове, специализации и следдиплом-
ни квалификации. Когато човек е отдаден на професията и стремящ се да бъде в крак с новостите, да се усъвър-
шенства или с една дума да се развива, то той заслужено трябва да бъде и възнаграден. Казано по друг начин, за 
получаване на достойно възнаграждение основната заплата трябва да бъде допълвана от допълнителните ква-
лификационни следдипломни квалификации.  Не споделям мнението, че всички трябва да получават еднакво 
възнаграждение, само защото заемат една и съща длъжност, било то и в едно и също лечебно звено. Кадрите, 
които полагат усилия за доусъвършенстване на техните знания, възможности и компетенции  трябват да 
бъдат поощрявани за тези им усилия и отдаденост. Не мислите ли, че тогава ще имаме още по-добри, по-
можещи и по-знаещи кадри?! По този въпрос може да се каже много.  
 
- На 7-ми юли тази година от Министерството на здравеопазването съобщиха, че са  изпратили 
предложение до Министерството на образованието и науката специалността „Медицинска сестра“ 
да бъде определена за защитена. Целта е да се предприемат целенасочени действия, които да 
обърнат негативните тенденции, свързани с малкия брой желаещи да упражняват професията 
медицинска сестра. БАПЗГ от много години настоява началната заплата на професионалистите по 
здравни грижи да бъде в размер на три минимални работни заплати. Смятате ли, че по-достойното 
заплащане и издигането на обществения престиж на професията ще повиши интереса на младите 
хора към нея?   
 
- Думата „ защитена“ не ми звучи никак добре, дори ми звучи леко разочароващо. С приемането ˭ на лист хар-
тия, това по никакъв начин няма да спомогне за нормализиране функционалността на професията. Трябва да 
има бързи и методични действия, а не само да бъде окачествена професията като „ защитена“, „изчезваща“ и 
пр. Но за съжаление реалността показва друго. Можем да допуснем да се задълбочат нещата до момент в които, 
това да е една от онези дефицитни за обществото професии. А не е ли по- лесно да се предприемат мерки при 
най-малки сигнали за отклоняването им от необходимия минимален брой кадри, който е нужен за здравно обс-
лужване на обществото?!  
 
Ако продължаваме единствено да водим разговори, без да се осъществяват конкретни мерки, как тогава ще има-
ме здраво общество? Нима не медицинските сестри следят и опазват общественото здраве на хората, нима не 
те са връзката между пациента и лекаря?! Намираме се в един порочен кръг. Знаем мястото на медицинските 
сестри в обществото, отговорността и бдителността, които те имат за превенция за заболяванията. При 
липсата на подобни кадри, каквато наблюдаваме в наши дни, виждаме „брилянтните“ поражения върху нация-
та. 
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Да, отново казвам - адекватно възнаграждение, мотивация за следдипломно обучение, което да бъде поощрявано 
с допълнителни бонуси към основното трудово възнаграждение, информираност на подрастващите за дейност-
та на медицинската сестра, за нейното ценно място в обществото, уважение към професията от самите кад-
ри, както и обществено такова. Насочване на децата от малки за възможността от практикуване на тази 
професия и не на последно място, алтернативно име за мъжете в професията „Медицинска сестра“. Това е 
цяла верига от последователни действия, която трябва да работи, без да бъде нарушена връзката й в нито един 
сегмент, за да не бъдем определяна професията като „защитена“. 
 

Смятам, че е добре да се въведе един праг на начална заплата  в размер на три минимални работни заплати. 
От този момент нататък, ако човек съумее да надскочи себе си, то и цялостното възнаграждение би трябвало 
да бъде по-добро. 
 
- Личният пример е изключително важен – бихте ли се включили в срещи с ученици (присъствени или 
онлайн), на които да споделите за уникалността на професията „Медицинска сестра“ и многото 
възможности момчета също да се реализират в нея?  
 
- Разбира се, че бих се включил, стига да е във време, когато нямам професионални ангажименти. 
 
- Какви са според Вас основните качества, които трябва да притежава медицинската сестра? 
 
- Навремето са били милосърдни сестри. Времената се менят, но всеки един практикуващ професията, трябва 
да бъде отдаден изцяло на нея по време на работа. Тук пациентите не можем да ги делим на мъже, жени, хрис-
тияни, мюсюлмани, будисти, бедни, богати и т.н. Всеки един пациент преди всичко е човек и трябва да бъде 
разглеждан като такъв. Нито смъртта се вълнува кой какъв е, нито новият живот. Всички са еднакви за тях.  
 
- Необходимо ли е ние да изкривяваме нещата, да поставяме рамки и да бъдем към някои с една идея по-различни 
в отношението ни. Не, това е излишно! Тук мога да добавя, че за да бъдеш медицинска сестра не се изисква да 
притежаваш извънчовешки качества, изисква се просто да бъдеш Човек - такъв какъвто си се родил. 
 
- Какво Ви беше най-трудно и най-полезно по време на следването? Почувствахте ли разколебаване 
за своя избор, когато се запознахте с трудните и отговорни дейности, които трябва да извършва 
една медицинска сестра? 
 
- Нямам спомен по време на следването си, нещо да е било трудно или пък да съм гледал с пренебрежение само 
защото е било лесно за мен. Беше ми достатъчно интересно за да довърша започнатото. Практическите обуче-
ния определено бяха предизвикателство за мен. Там си поставен в една напълно реална работна среда, срещаща 
те очи в очи с проблемите на доста тежко болни хора. Аз съм позитивен човек. Е, старая се поне през по-
голямата част от деня. Винаги съм  се старал да вдъхвам увереност при срещите ми с пациентите, да ги мо-
тивирам да продължават да се борят и винаги при положително мислене ще има щастлив край . Има една кни-
га, която  харесвам, казва се „ Живей със страст“ от Кийт Ейбрахам - нищо толкова научно не пише в нея, 
нищо толкова задълбочено, което изисква достатъчни познания в конкретна област, например психология. На-
писана е изключително достъпно и ти отваря очите за елементарните неща, с които ние губим връзка при 
този ритъм на живот. Препоръчвам я! 
 

В нито един момент по време на следването не ми е хрумвало да се откажа, беше ми достатъчно интересно да 
за да продължавам със същата страст, а пък любопитството ме направи и професионалист в областта. 
 
- Вие работите в Централния операционен блок на университетска болница „Пирогов“. Защо 
избрахте да бъдете анестезиологична сестра и да работите в спешна болница с огромно 
натоварване?  
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Към края на обучението си знаех, че искам да работя в едно от най-тежките места сред лечебните заведения, а 
именно „Пирогов“. Първоначално започнах като санитар в Централния операционен блок по онова време, сега - 
Отделение по анестезиология и интензивни грижи, с презумпцията да видя последователността, изначалното 
функциониране на самата „ „машина“, както я наричат, с тенденцията да остана и след дипломирането ми.  
 

Анестезиологията е интересна наука. В нея не винаги две плюс две е четири. Подход и индивидуалност има към 
всеки отделен пациент, където можеш да разгънеш потенциала си. А най-мотивиращото нещо от всичко е да 
върнеш човек от състояние на клинична смърт към живота. С бърза намеса и адекватни мерки, можеш да се по-
чувстваш окрилен от добре свършената работа и даряването на втори шанс на потърпевшия към радостите и 
благата на живота. Сладостта е неистова и лично на мен ми се е случвала достатъчно много пъти за да имам 
силите отново и отново да продължавам.  
 

Разбира се, че и в други лечебни заведения можеш да преживееш и изпиташ същите моменти, но тук сякаш то-
ва е ежедневие. Не случайно има тъй наречената диагноза „ Пирогов“. Всеки един дръзнал да поработи тук, виж-
да, усеща с всичките си сетива тази безумна машина наречена „Пирогов“. Изграждаш се като човек, осъзнавай-
ки, че си елемент от машината, без който тя не би функционирала във този си вид. Но знаете ли най-важното, 
което научаваш е, че животът е крехък и преходен. Учиш се да цениш живота, да обръщаш внимание на малките 
щастливи моменти във всекидневието си, да си благодарен за всеки миг от истинските неща за които си стру-
ва да живееш. 
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- Медицинските професии изискват работа в екип. За пироговци се говори, че трудните и спешни 
случаи са ги научили да бъдат задружни и да работят като единен жив механизъм. Така ли е? 
Разкажете в какво се състои тази “магия на цялото“? 
 
- Медицинската професия е екипна работа, дали пациент-медик или медик-медик - без екипността няма как да 
имаме положителни резултати. Тя е водеща във вземането на решения за най-добрите резултати, които иска-
ме да постигнем в лечението на всеки един пациент. 
 

В  „ Пирогов“ сработването е едно от първите неща с които се сблъскваш. Хората работещи в лечебното заве-
дение си дават ясна представа за връзката и последователността, която се осъществява при един не дотам 
спешен прием на пациент, а какво остава за другите случаи. Това е сложна структура с ясно модифициран 
модел на действие. Това е цяла система от координация на звена, т.е. на хората работещи в тях. Можете да си 
представите за каква последователност става въпрос. 
 

Отделението по анестезиология и интензивни грижи (Операционен блок), в което работя аз, не се отличава с 
нищо по-различно от гореизброеното. Освен екипността между отделните звена, съществена роля има и екип-
ността рамо до рано с колеги , борещи се за живота на пациент, борещи се за една кауза. Координация, умение, 
ловкост, трезва преценка. Това е в основата на екипната и успешна дейност. Представете си напълно некоорди-
нирани действия между двама специалисти - какъв хаос и суматоха биха настанали. Това е изцяло в ущърб на 
пациента и последиците почти винаги са не добри. 
 
 - Много млади медицински специалисти заминават в чужбина за да работят в по-добри условия на 
труд и да получават по-високо заплащане на труда си. На Вас минавала ли Ви е през ума такава 
възможност? 
 
- Разбира се, както преди, така и сега ми минава през главата подобна идея. Предимствата за работа в чужби-
на са многобройни, както сами се досещате. Е, разбира се има и недостатъци, пълно щастие няма, но претегле-
ни прецизно недостатъците и положителните страни, смятам, че първите отстъпват мястото. Тук включ-
вам добрата болнична база, начина на живот, спокойствието, че безпроблемно ще посрещнеш текущите си 
нужди за следващия месец, поради по-висок паричен доход, синхронизиран със стандарта на живот в съответна-
та страна. 
 

Все още не съм предприел подобни действия, не са ми наложителни до такава степен, но някой ден, ако твърде 
често се прокрадва подобна мисъл в съзнанието ми, то бих излязъл от зоната си на комфорт. 
 
- Вие и колегите Ви вече втора година работите в условия на пандемия от COVID-19. Водещи 
специалисти изтъкват, че изход от това глобално предизвикателство е масовата ваксинация, но 
има много скептични хора. Как бихте убедили тези хора да защитят себе си и другите? 
 
- Не един специалист в областта на инфекциозните заболявания, а и от други области на медицината, се изка-
заха през последната година. Повече от очевидно е, както и историята показва, че за изкореняването на подоб-
ни масови зарази е необходима ваксинация. Друг е въпросът дали някой може да бъде убеден в необходимостта 
от ваксинация. Тази тема има две лица и специално тази пандемия. 
 

Някои хора се съмняват, че не са направени достатъчно научно потвърдени клинични изпитвания за безопас-
ността и ефикасността на вече достъпните COVID ваксини. Всъщност те са одобрени от лекарствените ре-
гулатори в ЕС, САЩ и други страни. Тази първа група хора отрича не всички ваксини, а само ваксините срещу 
коронавируса. Затова трябва да се работи за по-добро информиране на тези хора с наличните научни факти. 
 

Вторият тип хора, известни на всички, са антиваксърите. За мен това е прослойка от обществото с ниска 
здравна култура, която разполага с оскъдни знания в областта на значението и ползите от ваксините и защо 
те са необходимост. 
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За да мотивираш някого от горните две групи да се ваксинира, трябва да вложиш безкомпромисно и безвъзврат-
но изгубени сили. Това е личен акт, той трябва да бъде добре обмислен. Тук се появява трета група от хора, кои-
то са наясно с ползите от ваксините и тяхното значение за предотвратяването както в историята, така а и 
бъдещи такива здравни кризи и се намират на кръстопът. Кръстопът поставил ги пред дилемата за краткос-
рочните странични ефекти, както и дългосрочните, но с ясно съзнание, че ваксините не са злото, а спасението. 
Тук си заслужава да вземеш отношение, но само при поискване, за да насочиш човек към действие. Аз не съм от 
хората, които биха натрапвали, до пълна победа своето мнение. Бих изказал мнението си по конкретния въпрос, 
но преценката от получената информация и действията оставям на  
допитващият се.   
 

Аз съм се ваксинирал, изборът направен от мен не търпи второ мнение, защото касае изцяло мен и моето здраве. 
 
- Професията на медицинската сестра спада към регулираните професии – тези специалисти носят 
огромна обществена отговорност и трябва непрекъснато да надграждат своите знания и умения.  В 
напрегнатото ежедневие остава ли Ви време за продължаващо обучение? 
 
- Доста дълга тема, дори бях споменал преди малко за необходимостта от надграждането, но нека обобщя. Ме-
дицината търпи непрекъснато развитие, тя се развива всекидневно и с много бързи темпове. Няма как медицин-
ски специалист да бъде адекватен в изпълнение на неговите отговорности, без да е запознат с новостите. Трябва 
да бъде проявена гъвкавост и желание за работа било то с по-модерна апаратура, по-щадящи медикаменти, по-
добри лечебни резултати и т.н. Точно затова казвам, че изискванията за по-високо възнаграждение на медицинс-
ките специалисти трябва да бъдат обвързани с придобиването на нови знания и кариерното развитие. 
 
- Има медици, които водят нездравословен начин на живот – пушат цигари, не спортуват, не се 
хранят здравословно. Според Вас трябва ли медиците да вдъхват доверие и респект не само със 
знанията си, но и със своето поведение и начин на живот? Какво правите Вие в тази посока – кои са 
Вашите методи за добро физическо и емоционално здраве?  
 
- Това е динамична професия, не всичко е розово и не всичко върви по план график. Аз също имам вредни пороци, 
като всеки човек на земята, например цигарите. Когато имам време обичам да спортувам, здравословното хра-
нете трябва да бъде приоритет за всеки човек, независимо от дейността му на работа, но все по-забързания 
начин на живот, явно продиктуван от западния свят, ни отдалечава от него. Когато имам време се стремя да 
се храня здравословно, но нека бъдем реалисти - повече от 80% от медицинските специалисти не могат да под-
държат изискванията за здравословно хранене. Тук включвам типа храна, часа на ядене, начина на хранене. Това 
е почти недостижимо. 
 

Ние,  медицинските специалисти, сме компетентни и отговорни в насърчаването на определен тип диета, осо-
бено за хора с хронични заболявания или претърпели тежки, средни или леки хирургични интервенции. Отго-
ворни сме до степен в която ясно да насърчим и изготвим възможните и забранените храни, приемани от тях в 
домашни условия. Мотивираме тези хора да водят по-природосъобразен начин на живот. А дали самите ние го 
правим?! Както казах в голяма степен не. Това е продиктувано от забързаните и многочасови дежурства, ритъ-
ма на работа и ред други причини. Но остане ли време в почивните дни, гледам да се разходя сред природата, да 
се срещна с приятели, да пътувам по-често. Това е и моята най-голяма и зареждаща страст - пътуването в 
чужди страни съвсем самосиндикално. Обичам да рисувам, силно казано рисувам, но за мен са си шедьоври. Рядко 
остава време за всичко гореизброено по простата причина, че в извънработно време, имаме лични ангажименти, 
които чакат да бъдат свършени от нас. За да поддържам баланса на добро емоционално здраве, основно се старая 
да имам пълноценен сън и положителни емоции в почивните и работните дни. Избягвам негативните хора. 

 
- На 11 юли се проведоха избори за нови народни избраници. Какво според Вас трябва да направи в 
сферата на здравеопазването за да бъдат по-доволни както пациентите, така и медицинските 
специалисти? 
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- Тотално преструктуриране. Абсолютна реформа на здравната система. Синхронизиране на сумите отпуска-
ни от Националната здравноосигурителна каса по различни направления за лечение на конкретно заболяване и 
реалната стойност от проведеното лечение. Тотална смяна на всеизвестните многопартийни с годините лица. 
Поставяне на хора на висши ръководни постове с високи морални ценности. Необходимо е финансиране и подпо-
магане на държавните болници, както и да се упражнява стриктен контрол върху тях. Решение за пациентите, 
които не са здравноосигурени, а постъпват в крайно тежко състояние, а това налага неотложни лечебни проце-
дури. Моделът на финансиране и управление на спешните звена да бъде осъвременен. Това са част от незабавно 
необходимите мерки, които трябва да бъдат извършени за да опазим каквото е останало от здравната ни систе-
ма. Сякаш нямаме примера за подобен възход на страни които са го постигнали и то не за много време.  Елемен-
тарен пример е съседна Румъния. Желание трябва, не друго! Но когато всичко е свързано с финансово облаготе-
делстване на шепа хора, то реформата е неприложима и невъзможна. Този авторитарен режим на управление е 
нефункционален и уронващ престижа на медицинския персона, на медицинската професия. 
 

Чрез всевъзможни подходи на различни нива, които са дълга тема за осъждане, могат да бъдат постигнати завид-
ни резултати. Който каже обратното, че всичко е ясно , прозрачно и законосъобразно, явно лъже. Видяхме хаоса, 
създал се с този не дотам с висока смъртност вирус. Ами представете си една Ebola, където смъртността е над 
90%, как бихме се справили, ако нямаме качествена здравна система. За никого не е тайна, че здравната система 
под командно дишане с полиорганна недостатъчност, ако мога така да се изразя. Ясно е, че всичко опира до пари. 
Не толкова отдавна, като се замисля, бе проведена държавна поръчка за закупуване на изтребителите от САЩ, 
което аз намирам за напълно излишно и ненужно. Вместо въпросните самолети биха могли да бъдат закупени 
няколко медицински хеликоптера, оборудвани със всичко необходимо за оказване на първа и доболнична помощ на 
труднодостъпни места, както и по- бързото транспортиране на потърпевшите до лечебните заведения. Това е 
фарс разиграван пред очите на хората години наред, но бездействието от тяхна страна води до действия на 
властимащите, граничещи с лудостта. Погледнете линейките и оборудването им в какво състояние са. Какво 
значи „Капачки за бъдеще“ ? Да събираме капачки срещу които да закупим така необходимите кувьози за неона-
тологичните отделения. Нямам нищо против кампанията, но тя трябва само да допълва политическите дейс-
твия за тяхното закупуване, но не и да бъде основен източник. Погледнете нашата малка страна и колко много 
болници се откриха в последно време, какво Ви говори това? 
 

Много може да се говори и най-важното да се направи, но явно някъде по веригата и то на няколко места, с време-
то са отворени огромни ями, в които средствата просто пропадат в тях. За да имаме добра, стабилна, незави-
сима здравна система чрез която хората да могат да разчитат на адекватно и качествено лечение, трябва абсо-
лютно преструктуриране във все един аспект. Тук не мога да не  спомена и недобросъвестните граждани, които 
решават да „надхитрят“ системата и отказват да плащат здравноосигурителни вноски. Трябва да бъде израбо-
тен функционален модел за този тип нередности. Все пак здравеопазването е скъпа добродетел. 
 

- Ваши колеги протестираха против начина, по който в общественото пространство  бяха 
оповестени резултати от проверка на НЗОК в УМБАЛСМ „Пирогов“ и беше освободен директорът на 
„Пирогов“ проф. Асен Балтов – чрез съобщение в сайта на Министерството на здравеопазването. 
Медици заявиха, че е неприемливо да се оповестяват констатации за нарушения без да се даде 
възможност за отговор от страна на болницата в законовия срок. Много медицински специалисти 
изразиха огорчението си, че по този начин се хвърля петно върху болницата и всички работещи в нея 
медици, а това ще се отрази негативно и върху доверието на пациентите към тях. Какво е Вашето 
мнение за разразилия се скандал?     
 

- Истина е, че УМБАЛСМ „ Н.И. Пирогов“ никога не е върнал пациенти, както и не смятам, че политиката 
има място в лечението на пациентите. По тази причина смятам, че хората не губят доверие в „ Пирогов“ ка-
то лечебно заведение, а по-скоро стават свидетели на неуместен цирк, разиграващ се в неправилните времена. 
Хората търсещи помощ, сега и преди създалата се ситуация, го правят с доверие към лечебното заведение и съв-
купността от добре обучени специалисти, а не водени от политически подбуди. Неприемливо е това, на което 
станахме свидетели, но когато политиката се намества в здравеопазването, можем да си направим изводите за 
настъпващ колапс в здравеопазването и конкретно в тази болница. 

Интервюто взе Румяна Милева 
Публикувано в Електронния бюлетин на БАПЗГ, 
брой 7/2021 
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