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- Проф. Маркова, какво Ви мотивира , като лекар и про-
фесор, да прегърнете идеята да обедините съсловията на 
всички професии, осигуряващи видове здравни грижи в 
една съсловна организация - БАПЗГ? 

- Връщате ме години назад. Всъщност, за първи път давам 
интервю по този повод. Преди да завърша медицина, аз 
завърших средно специално образование за медицинска 
сестра в гр. Шумен. За да отида да уча за медицинска сест-
ра от девети клас (както беше тогава) причината бе, че още 
като дете в гр. Трявна всеки ден край нас минаваше меди-
цинската сестра Мария Тарапанова с бялата касинка с чер-
вено кръстче и бялата престилка. Самата тя беше много 
красива жена, приличаше на италианска киноактриса, но с 
униформата беше пленителна. Тогава започнах да мечтая 
да стана медицинска сестра. 
 
След като осъществих мечтата си, започнах работа в Дър-
жавната детска болница за туберкулозни деца в град Тряв-
на. След като смених няколко позиции - като реанимаци-
онна  сестра и др. - за три години станах старша сестра в 
детско отделение. Понеже тогава това беше таванът за ка-
риерно израстване на медицински сестри, а ние 
„скорпионите” (зодия скорпион съм) никога не сме довол-
ни от постигнатото, реших да завърша медицина. След 
дипломирането си  минах по всички стъпала в развитието 
си като лекар: завеждащ селска здравна служба с родилен 
дом в Плачковци; в ЦК на БЧК; ортопед в болницата за 
костно-ставна туберкулоза - Кокаляне; редовна аспиранту-
ра в катедра „Социална медицина” в МУ - София; асис- 

 
 
тент; главен асистент; доцент и завеждащ катедра 
„Социална медицина” в Медицинския факултет в Стара 
Загора, където останах 10 години. Точно тогава по програ-
ма ФАР на ЕС се разкри факултет „Сестринско де-
ло” (предвестник на ФОЗ) с катедра „Управление на 
здравните грижи”. За пръв път медицинските специалис-
ти по всички видове здравни грижи можеха да получат 
бакалавърска образователна степен за „Управление на 
здравните грижи”. Обяви се място за професура за завеж-
дащ катедрата и о, чудо: европейските консултанти отся-
коха, че кандидатът трябва да има базово образование и 
практика за медицинска  
сестра, защото как ще преподава управление на нещо, 
което не познава. Така бях поканена да взема участие в 
конкурса от тогавашния декан доц. Катя Юрукова. И така 
се върнах при съсловието, от което бях произлязла. Пора-
зена бях от интелигентността на студентите (предимно 
жени) и мотивацията им да учат - много по-висока от тази 
на студентите-медици. Това ме мотивира тогава да осно-
вем асоциация на бакалаврите-ръководители по здравни 
грижи (1997 г.). Вече съществуваше  асоциация на меди-
цинските сестри с полувисше образование. По-късно се 
създаде организация и на тези с професионална образова-
телна степен „специалист”. Съществуваха и организации 
почти на всички професии по здравни грижи, често не на 
национално ниво, а по градове. Постепенно ми стана яс-
но, че така раздробено и разпокъсано, никоя институция 
не приемаше съсловието насериозно. Освен това самите 
организации си съперничеха една на друга в борбата коя 
е по-представителна. Положението бе като в любимия ми 
израз: ”Много вожд, малко индианец”. Спасението беше в 
обединението. Благодарна съм на председателите на ос-
новните организации: Милка Василева, Магдалена Алек-
сандрова, Божидара Борисова, които възприеха идеята, а 
също и на много от главните сестри (и мои студентки) 
като Румяна Кирчева, Марияна Тодорова, Марияна Коле-
ва, Даниела Ненова, Бойка Павлова,  Дафинка Коцева, 
Петя Недкова, Виолета Бонева, Бианка Торньова, Росица 
Велкова, Ирина Предьова, Елисавета Коцева, Венета Ране-
ва, Петя Найденова, Пепа Брайчева  и др. Обединителни-
ят конгрес се състоя в Плевен през 2003 г. С този екип стиг-
нахме до първият най-важен успех – приемането от На-
родното събрание на Закона за съсловната организация, 
за което заслуга има и Мария Балевска. 

 

Проф. Станка Маркова,  
почетен председател на БАПЗГ и главен редактор на сп. “Здравни грижи” :  
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- Имат ли професионалистите по здравни грижи основа-
ние да се чувстват удовлетворени от постигнатото? 
Какво още не са успели да извоюват и защо? 

- Хората никога не са напълно удовлетворени и това е нор-
мално. Иначе ще спре развитието. Ние също не сме напъл-
но удовлетворени. Има много проблеми, които поставяме 
непрекъснато пред различни институции и пред постоян-
но сменящите се екипи в Министерство на здравеопазва-
нето, парламентарната Комисия по здравеопазване, Здрав-
ната каса и на различни управленски нива. Някои реше-
ния  постигаме след 5-годишна борба, т. е., всичко, което 
сме извоювали, е станало с дълга и упорита борба.  Ин-
формацията за това, обаче, не винаги достига до редовите 
членове, които, работейки за 2-ма или 3-ма души и на по 
две, че и по три места, стават апатични и обезверени. Те 
често ни бъркат със синдикатите и свързват нашата дей-
ност само с трудовото възнаграждение. 

- Като първи професор в България, който преподава уп-
равление на здравни грижи на студентите в специалнос-
тите „Медицинска сестра” и „Акушерка”, Вие познавате 
добре  повечето от активно работещите в момента про-
фесионалисти по здравни грижи.  Бихте ли казали какво 
кара мнозина от тях и особено по-младите да предпоче-
тат работата в чужбина? 

- Мисля, че на първо място е унизителното възнагражде-
ние. Напоследък, обаче, все по-ясно като фактор за напус-
кане се прибавя пренебрежителното, бих казала обидно 
отношение като цяло към тези специалисти. Лекарите  у  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

нас все още не могат да възприемат, че сестринската про-
фесия не е възникнала, за да обслужва тях, а за да обг-
рижва пациентите. Те не са слугини, а пълноценни чле-
нове на екипа, със свои компетенции и вече имат ясно 
разписани в   специална Наредба на МЗ автономни, асис-
тиращи и по назначение компетенции. Лично аз съм би-
ла свидетел, когато директор на голяма болница нарече 
сестрите си парцали. От друга страна и съсловието има 
някаква вина, че не реагира адекватно на такова отноше-
ние,  че не се обръща към компетентните органи за разре-
шаване на подобни конфликти, а решава да си тръгне от 
България. 
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- Когато се обърнете назад в годините, кое Ви кара да 
се чувствате горда? 

- Чак горда е трудно да се каже. Но все пак след ражда-
нето на дъщеря ми мисля, че БАПЗГ е най-значимото 
нещо, за създаването на което имам заслуга в моя живот:   

 Ние създадохме основата, изградихме базата: в законода-
телен и нормативен аспект. 

 Изградихме структурите по места. 
 Създадохме екипи от мотивирани специалисти и ги 

обучихме. 
 Станахме уважавани членове на всички международни 

организации и участваме в ръководствата и дейността 
им. 

 Установихме трайни връзки и си сътрудничим с всички 
сходни неправителствени организации у нас. 

 Съсловната ни организация има авторитет и взема 
участие на всички нива, където се вземат решения за 
здравеопазването (с изключение на НРД). 

 Изградихме най-добрият професионален регистър не 
само у        нас, но и в Европа. 

 Имаме и собствен дом, какъвто даже БЛС няма. 
 

Най-голяма гордост изпитвам, когато ме срещне някой 
или ме види на  разни форуми и ми каже: ”Проф. Мар-
кова, аз съм Ваш студент/студентка. Благодарен съм, че 
сте ме учили.” И започва да ми разказва разни неща, 
които съм казвала, които аз естествено рядко помня. 

- Какви, според Вас, са най-неотложните задачи, с кои-
то трябва да се заеме новоизбраното ръководство на 
БАПЗГ?  

- Новото ръководство трябва да бъде старото! Това е 
екип, който е наясно с проблемите и с начините за ре-
шаването им. Това са специалисти - мотивирани, компе-
тентни „врели и кипели” от създаване на Асоциацията 
досега. Аз се чувствам горда, че имам заслуга в тяхната 
подготовка и израстване, вярвам в тях и мисля, че те 
правят и ще направят повече от мен. Винаги ще бъда 
тяхна опора, ако им е необходимо за каквото и да е. По-
желавам ползотворно сътрудничество с институциите, с 
другите неправителствени организации и много работа 
в първичните дружества. Успех! 

 

Публикувано в Електронния бюлетин  
на БАПЗГ, бр. 4/2016 
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