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  - Госпожо Христова, първо искам да Ви честитя 
избирането за председател на Националната коми-
сия по професионална етика на БАПЗГ и да Ви поже-
лая попътен вятър.  Очаквахте ли този избор и на 
какво, според Вас, се дължи оказаното Ви високо до-
верие? 
 
- Благодаря за пожеланията, а попътен вятър наисти-
на ще ни е нужен, за да имаме възможността с  про-
фесионализъм, търпение  и лекота да разрешаваме  
възникналите етични казуси. Освен моята кандида-
тура за председател на НКПЕ , имаше още една мно-
го достойна кандидатура , поради което  изборът се 
оказа труден за делегатите - разликата помежду ни 
беше само няколко гласа.  Считам, че засвидетелства-
ното доверие се дължи не само на личностните ми 
качества, а по-скоро на факта, че РК-Плевен от създа-
ването на асоциацията има широко представителст- 

 

во и демонстрира завидна активност в дейността и 
утвърждаването на БАПЗГ. Благодаря за високата  
оценка, която получих и  се ангажирам да  положа 
всички усилия, за да отговоря на очакванията на 
колегите.  
 
- Как се насочихте към професията на медицинска-
та сестра? Имахте ли някакъв пример, който след-
вахте или изборът Ви е случаен? 
 
- Всъщност детската ми мечта е да бъда лекар, но 
след като не успях  да уча „медицина“ бях приета в  
специалност „Медицинска сестра“.  Считам, че ле-
карската професия е божествена и всички, които са 
посветили себе си на медицината са благословени  
да предоставят и да опазват здравето - най-ценния 
дар на живота.   
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Катя Атанасова Христова  има базова  специалност 
«Медицинска сестра” и в момента е старша 
медицинска сестра в Клиника по „Ушно-носно-гърлени 
болести” към УМБАЛ „Д-р Г. Странски” ЕАД, гр. 
Плевен. Защитила е магистърски степени по 
„Управление на здравните грижи” и „Икономика на 
търговията”. Преминала е квалификационен курс по 
„Тонална прагова аудиометрия”. Съавтор е на издаде-
ните от УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД – Пле-
вен „Справочник по здравни грижи” (2005 г.) и еднои-
менното учебно помагало (2011 г.).  Има множество 
участия в кредитирани мероприятия на БАПЗГ, в 
радио и телевизионни предавания, научни конферен-
ции и т. н. Била е член и председател на Комисията по 
професионална етика на РК на БАПЗГ - гр. Плевен.  
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- Кое беше първото Ви работно място и как Ви пос-
рещнаха там? Как се разви след това кариерата Ви 
и какви трудности срещнахте по пътя си? 
 
- Първото ми работно място беше в Неврохирургич-
на клиника на Университетската болница в Плевен - 
по заместване на летни отпуски през м. юни 1994 г.  
Екипът ме посрещна изключително колегиално и за 
мен беше удоволствие да стартирам трудовата си 
кариера сред добри и сърцати професионалисти.  
Тук е мястото да благодаря и на преподавателите си  
от  университета  за отличната теоретична и практи-
ческа  подготовка  по  базови здравни грижи, която 
ми даваше увереност и оптимизъм при справянето 
ми във всяка ситуация.  Професионалният ми път 
продължи в клиниката по „Ушно-носно-гърлени бо-
лести“, в която работя и до днес. Колективът тук ме 
научи, че когато човек има нагласата да приема тру-
довите предизвикателства  с  желание, работата го 
мотивира и удовлетворява,  въпреки интензивната 
хирургична работа. Важен елемент е доминиращият  
 

 
 
 

 
 
 

демократичен  принцип на управление, който в съ-
четание с интелигентността и ерудицията  на дълго-
годишните служители профилактира ефекта на 
прегаряне. Пет години по-късно,  след успешно про-
веден конкурс, бях назначена на вакантната длъж-
ност „старша мед.сестра“ . С безусловната  подкрепа 
на ръководителя ни   и всички колеги работата про-
дължаваше все по-добре. За мой късмет мога да спо-
деля, че в клиничната си работа съществени труд-
ности не съм срещнала. 
 
- Имали ли сте условия за кариерно развитие? Дос-
татъчно ли е това,  което се прави за квалифика-
цията и непрекъснатото обучение на професиона-
листите по здравни грижи? 
 
 - Моята представа за кариерно развитие е съвкуп-
ност от кариерно израстване, съчетано с реални пра-
вомощия и признание от страна на лекарското със-
ловие и обществеността.  През 2008 г. с огромно  же-
лание и още по-големи очаквания след успешно  
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проведен конкурс започнах работа като асистент в 
Катедра „Сестрински хирургични грижи“ във  Фа-
култет „Здравни грижи“ при МУ-Плевен. Положих 
много усилия и в рамките на една учебна година ус-
воих учебната материя, основните преподавателски 
методики и се насочих към тема за научен труд.  Та-
ка характерната  за нашето  съсловие    
„добронамере-ност“  в синхрон с някои 
„академични“ взаимоотношения успяха да ме убе-
дят, че положеният труд, ентусиазъм и търпение не 
получават еквивалент близък до очаквания. Друг 
разочароващ момент беше входящото ниво  на сту-
дентите, които се насочват към специалностите на 
професионалистите по здравни грижи.  
И не на последно място монотонността и липсата на 
динамиката, с която живеем в работата си в реалната 
болнична среда в клиниките,  ме караше да се чувст-
вам като че ли „буксувам“ в лабораторни условия. 
След две покани във времето за заемане на длъжност-
та „главна мед.сестра“ в университетската ни болни-
ца, приех трета покана и временно изпълнявах тази 
длъжност в рамките на 3-4 месеца, което беше доста-
тъчно да разбера колко ограничени са правата на 
тази позиция. В унисон с горепосоченото считам, че 
БАПЗГ трябва да насочи усилията си в следните на-
соки: 
 
 

 Издигане престижа на професията сред обществото 
и съсловието със съответния нормативен и финансов 
еквивалент. 

 Създаване на оптимална работна среда чрез толери-
ране на етични професионални отношения. 

  Промоция на специалностите на професионалисти-
те по здравни грижи с цел привличане на интелиген-
тни млади хора за прием в  университетите. 

 Насочване на научната дейност към реални приноси в 
теоретичната и практическата дейност  в област-
та на здравните грижи. 

 Въвеждане на длъжност „Директор по здравни грижи“ 
с произтичащите от това  правомощия. 

 
-  Идвало ли Ви е наум да промените професията си 
или да заминете на работа в чужбина? 
 
- Веднага след дипломирането ми като медицинска 
сестра започнах задочно обучение по икономика в  
 

 
 

Стопанска академия „Д.А.Ценов“ гр.Свищов. До мо-
мента на дипломирането ми там считах, че може би 
ще имам по-добра реализация в икономическите 
среди. Когато получих дипломата си и трябваше да 
избера между насочване към търговската сфера или 
оставане в здравеопазването осъзнах, че не само ха-
ресвам професията си, а наистина я обичам и се гор-
дея, че съм медицинска сестра. Що се отнася до зами-
наване в чужбина мисля, че нашите преподаватели, 
родители и близки имат приоритет при правото  да 
получават качествени здравни грижи. Разбира се,  
икономическата среда и недофинансирането  в здра-
веопазването у нас принуждават някои колеги да 
предпочитат да работят в чужбина и това е тяхно 
право, както и реклама за българското медицинско 
обучение и за България. 
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- Какво бихте променили в здравеопазването, ако 
зависеше от Вас?  
  
- Първото и най-важно нещо, което бих променила 
още в този момент е отношението на обществото към 
труда на лекарите и на професионалистите по здрав-
ни грижи. Моля всички, които са извън сферата на 
медицината да оценят това, че  един младеж за да 
бъде приет в специалност „медицина“ се подготвя 
най-малко две години. Още шест години изучава  
тежки дисциплини само редовно обучение  до полу-
чаване на диплома. Следват 3-4-5 години за придоби-
ване на специалност /хирургия,  кардиология, ото-
риноларингология, и т.н./, като едновременно с това 
лекарят работи на смени , а може би си заплаща и 
специализацията.  Само до тук минимум 11  години 
влагане на усилен труд, енергия, безсънни нощи в 
учене и дежурства, финансови средства. Ако  е наз-
начен като  асистент е обвързан с преподавателска и 
научна   работа паралелно с другите ангажименти. 
Работното време за лекарите може да се приеме, че е 
условно, защото всеки лекар е търсен от своите паци-
енти през всяко време на денонощието. Идентични 
са ангажиментите и на професионалистите по здрав- 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

ни грижи, но в по-малък мащаб. Не може да се гледа 
само лъскавата страна на нещата. Един себе уважа- 
ващ се народ трябва да почита този, който му осигу-
рява  здраве, образование и вяра. 
 
- През последните години растат критичните бе-
лежки от страна на пациентите към работата на 
някои лекари и  професионалисти по здравни грижи.  
Според Вас има ли основание за тези недоволства и 
на какво се дължат конфликтите? 
 
- Вече повечето пациенти имат по две, три и повече 
заболявания освен основното. Рестрикциите, налага-
ни от НЗОК, влошеното финансово състояние  и все 
по-тежкия здравен статус  на пациентите водят до 
повишено търсене на здравни услуги. Когато има 
недостиг на персонал, когато правилата в здравео-
пазването  не са ясни на пациента, а той има спешен 
здравен проблем,  за него е важно бързото му изле-
куване и всички подробности остават на заден план.  
Не са рядкост и случаите, в които пациентите осъз-
нато превишават правата си и са вербално и физи-
чески агресивни спрямо персонала. 
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- Ще имате ли сили да накажете строго  Ваш коле-
га, ако е нарушил етичните норми? Може ли, напри-
мер, да се оправдае грубото отношение към пациен-
та с умората или ниското заплащане на труда? 
 
- Не мога да приема, че ниското заплащане и умора-
та са извинение за неетично поведение към пациен-
та. Наш дълг е при безспорно доказана вина степен-
та на санкцията да бъде пропорционална на степен-
та на нарушението. 
 
-  Какви са първите задачи, които стоят пред ново-
избраната Национална комисия по професионална 
етика? Има ли  останали от предишната комисия 
случаи за разрешаване? 
 
 
- Още в  началото на мандата ни имаше две постъпи-
ли жалби, които бяха финализирани със становища 
от КПЕ на регионално ниво, като е спазен алгоритъ-
ма  на работа. При разглеждането възникнаха казуси, 
налагащи  да бъдат предложени някои промени. 
Предстои обучение на КПЕ , което ще проведем през 
есента. 
 
- Остава ли Ви време за хоби? Какво обичате да 
правите в свободното си време. 
 

- Опитвам  се да отделям време и за любимото си за-
нимание - да посвещавам часове  на семейството си: 
дъщеря ми, сина ми и съпруга ми, както и  извърш-
ване на обществена дейност. 
 

 
 

Публикувано в Електронния бюлетин  
на БАПЗГ, бр. 6/2016 г. 
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