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- Госпожо Василева, в навечерието сме на 12 май – 
Международния ден на сестринството, а на този 
ден се открива и редовният конгрес на Българската 
асоциация на професионалистите по здравни грижи. 
С какви чувства очаквате тези две важни събития? 
 

- Международният ден на сестринството е с особен 
заряд за всички професионалисти по здравни грижи 
в България, защото преди 20 години, когато го отбе-
лязахме за първи път у нас, ние осъзнахме, че сме ед-
на голяма професионална общност, със сериозни 
възможности, с огромно желание за развитие на про-
фесиите ни и с ентусиазъм за много работа за пости-
гане на целите ни. Ние бяхме убедени, че трябва да 
извървим трудния път за извоюване на автономност, 
за законово регламентиране на професионалните ни 
компетентности, за по-добра професионална реали-
зация и кариерно израстване, за достойно заплащане 
на нашия труд. През изминалите години работихме 
активно и положихме неимоверни усилия всичко 
това да стане реалност. Разбира се, имахме успехи, 
имаше съпротива, много трудности и още много не 

 
ща, които сега трябва да свършим всички заедно. И  
съвсем естествено е да проведем своя Конгрес на та-
зи знаменателна дата, да отчетем дейността си пред 
делегатите от цялата страна и да начертаем бъдещи-
те си задачи. Аз очаквам с надежда този ден и този 
Конгрес, защото съсловието има нужда да усети от-
ново емоционалната подкрепа на всички, да засили 
вярата си, че диалогът с обществото и управляващи-
те не е загубен, че сме достатъчно силни заедно и с 
достойнство ще утвърждаваме своя авторитет. 

 

- Как оценявате изминалия мандат?  Какво пос-
тигнахте Вие  като председател на УС на БАПЗГ и 
какво постигна съсловието като цяло? 
 

- УС на БАПЗГ и аз оценяваме като успешен изми-
налия мандат. Това, което съм постигнала аз като 
председател, е постижение на цялото съсловие. Не 
са възможни успехи без силен екип. Убедена съм, че 
УС на БАПЗГ, НСК, НКПЕ, НКК и регионалните 
ръководства дадоха всичко от себе си за популяри-
зиране на идеите на БАПЗГ и за реализиране на 
целите ни. През последните 5 години проведохме 
много и различни форми на продължаващо обуче-
ние, които допринесоха за усъвършенстване на 
професионалната квалификация на нашите члено-
ве. Също така участвахме в редица регионални и 
национални конференции, кръгли маси и срещи, 
където нашето професионално мнение и станови-
ще бяха приети. Участваме и в работните групи в 
МЗ при разглеждане на проблемите на сестринст-
вото. На национално ниво БАПЗГ е член на форума 
„Партньорство за здраве“,  който е консултативен 
орган към МС на Р България и нашият глас се чува 
при определяне на здравната политика на страната. 
Усилията, които полага БАПЗГ за подобряване и 
утвърждаване на професионалния и социален ста-
тус на съсловието, активната политика по отноше-
ние на продължаващото обучение и кариерно из-
растване, международната дейност, бяха високо 
оценени от Международния съвет на сестрите 
(ICN). и на световния конгрес на ICN през юни 2015 
г. получихме най-престижната награда – „Златен 
плакет“.  
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- Кои бяха най-трудните моменти в работата Ви 
начело на една от най-големите съсловни организа-
ции? 
 
- Трудни моменти винаги съществуват, когато е необ-
ходимо да бъдат обединени професионалисти с раз-
лично ниво на информираност, с недостатъчен орга-
низационен опит, с различна емоционална нагласа, 
но с еднакви обединяващи цели. Трудно беше да се 
организират срещи по места в различни лечебни за-
ведения, да се преодолява песимизма, да убеждавам, 
че трябва да сме открити и честни в нашата органи-
зация, да се информираме непрекъснато и тогава да 
изискваме… Необходимо беше да се справяме със 
съпротивата на недоброжелатели, чиято цел беше 
отслабването на БАПЗГ. Понякога срещах трудности 
и при комуникациите с различни институции, но 
всичко това е разбираемо и само обогатява опита ни 
и ни дава увереност, че можем да се справяме и при 
конфликтни ситуации. 
 

- Бихте ли изброили някои от решените проблеми, 
които според Вас са допринесли за подобряване 
условията на труд на професионалистите по 
здравни грижи. Какво не успяхте да постигнете и 
по какви причини?  
 

- Нашите постижения ще бъдат подробно изброени 
на Конгреса. Важно е да отбележа, че всичко постиг-
нато е плод на екипна многогодишна дейност, насо-
чена към цялостното благосъстояние на съсловието.  
Вярно е, че не успяхме да „принудим“ синдикатите  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
да договорят достойно заплащане в КТД, както и 
БЛС – в НРД. След серия срещи в МЗ беше постиг-
нато повишаване на заплатите в ЦСМП и обещание 
за подкрепа в КТД. Получихме покана от МЗ да 
предложим кандидатура за първия Национален 
консултант по здравни грижи. Утвърден беше Ко-
дексът за професионална етика. Бяха направени за-
конови поправки, регламентиращи автономната 
дейност на професионалистите по здравни грижи в 
Центровете за интегрирани здравно-социални услу-
ги. След сериозен натиск от наша страна беше про-
менена Наредба 34 за специализациите в здравео-
пазването и получихме нови възможности за специа-
лизация при подобрени условия. 
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- Продължава ли изтичането на наши  кадри в чуж-
бина и какво може да се направи, за да спре този 
процес? 
 

- За съжаление, тенденцията за изтичане на наши 
специалисти към чужбина не намалява. Причините 
са ясни – ниска работна заплата, лошо и дискрими-
ниращо отношение, недобри условия на труд. Също 
така се задълбочават етичните професионални проб-
леми в медицинския екип, което е пагубно за кли-
ничните резултати. Ние се стремим да провеждаме 
обучение на нашите членове за справяне със стреса 
на работното място, с конфликтните ситуации в еки-
па и при взаимоотношенията с пациентите. Това е 
особено необходимо за запазване здравето и работос-
пособността на професионалистите по здравни гри-
жи, за да ги има и в бъдеще. Непрекъснато сме в сът-
рудничество със синдикалните централи за спазване 
на условията на труд и КТ. 
 

- Напоследък ръководството на БАПЗГ обръща осо-
бено внимание на младите кадри и на студентите 
от факултетите по здравни грижи - какво е впе-
чатлението ви от тях, различават ли се те и по 
какво от предишните поколения? 
 

- За да осъществим целта си да направим професията 
по-привлекателна за младите хора, ние редовно кон-
тактуваме със студентите от специалностите от нап-
равление „Здравни грижи“, включваме се в техни 
проекти, каним ги в наши, така че да са запознати с 
дейността на БАПЗГ и да припознаят  
организацията като своя. Младите ни колеги са доб-
ре подготвени, но и изискващи. Новите технологии 
им позволяват да са мобилни, те знаят езици, имат 
иновативно  мислене и искат бързо да възвърнат ин-
вестицията, която са направили в образованието си. 
Необходимо е те да бъдат приети в работните екипи 
по-дружелюбно, за да навлязат бързо в професията, 
да се изявят, да им осигурим кариерно развитие и те 
наистина да оценят това, което се прави за тях сега у 
нас. Това би било малка стъпка в процеса на задържа-
нето им в България. 

 

- Какви задачи има да решава съсловието след Конг-
реса? 
 

- Задачите, които ни предстоят след Конгреса не се 
различават по нищо от дейността ни досега. Още по-
усилено ще се борим да постигнем нашите искания 
от плана ни за „Спасяване на сестринството“ – дос- 
 

 

 

 

тойни заплати, устойчиво професионално развитие, 
обществен престиж и национален авторитет. В 
ежедневната практика ни предстои да работим мно-
го активно за подобряване на микроклимата на ра-
ботната среда. Ще настояваме за нормативни проме-
ни за още по-пълно регламентиране на професио-
налната дейност – утвърждаване на стандарти по 
здравни грижи, подобряване на възможностите за 
специализация, утвърждаване на сертифицирането 
и диференцираното заплащане, още по-добри усло-
вия за продължаващо обучение. 

 

- Какви проблеми в международен план стоят пред 
сестринството?  
 

- В международен план сестринството е поставено 
пред редица нови предизвикателства. Те стоят и 
пред нас. За да изпълним целите на Световния план 
2020 за здраве, а именно – универсален достъп до 
здравни грижи за всички -  ние трябва да постигнем 
подобряване на обучението, да разработим страте-
гически планове за гъвкави професионални пози-
ции и дейности, да утвърдим нови правила за рабо-
та на мултифункционални и мултикултурни меди-
цински екипи. Изправени сме пред нови изисквания 
за бърза професионална реакция при бедствия, ава-
рии и терористични атаки. Международните сест-
рински асоциации си взаимодействат за постигане 
на тези цели и се подпомагат при нужда. Нашата 
мисия е да вървим заедно напред, да се усъвършенс-
тваме непрекъснато и да бъдем там, където има нуж-
да от нас – с милосърдие, с висок професионализъм 
и с отговорност. 
 

Публикувано в Електронния бюлетин  
на БАПЗГ, брой 4/2016 г. 
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