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  БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ  
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                      ПО  

          ЗДРАВНИ ГРИЖИ 

                                        

 
    ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН  
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АКТУАЛНО  

 Милка Василева, Председател на УС на БАПЗГ:  
 

ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ ДЕКЛАРИРАТ, ЧЕ  

  АКО НЕ СЕ ПОЛУЧИ НЕОБХОДИМИЯТ ПОЛИТИЧЕСКИ КОНСЕНСУС  

  ЗА ПРОМЕНИ В БЪЛГАРСКАТА ЗДРАВЕОПАЗНА СИСТЕМА И ПОСТИГАНЕ НА  

ДОСТОЙНО ЗАПЛАЩАНЕ НА ТЕХНИЯ ТРУД,  СА РЕШЕНИ НА СТАЧНИ ДЕЙСТВИЯ 

 
 

 
 

ТРУДОВИ ПРАВА 
 

   112 СПЕЦИАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ 

ВЗЕХА УЧАСТИЕ ВЪВ ВТОРИЯ  

БЕЗПЛАТЕН ИНТЕРАКТИВЕН КУРС  

НА ТЕМА "НАШИТЕ ТРУДОВИ ПРАВА" 

 
 

ПОЗИЦИЯ 
 

БАПЗГ в своя позиция по повод протестни действия  

на медицински сестри в "МБАЛ - Добрич":  

 

ЩЕ БЪДЕМ НЕПРЕКЛОННИ И ЩЕ ОТСТОЯВАМЕ  ДОКРАЙ 

ПРАВОТО СИ  НА ДОСТОЕН ТРУД 

 В ИМЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ПАЦИЕНТИ, КОИТО  

ЗАСЛУЖАВАТ КАЧЕСТВЕНО ЛЕЧЕНИЕ И ЗДРАВНИ ГРИЖИ 

 
 

КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

300 СПЕЦИАЛИСТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ ВЗЕХА УЧАСТИЕ В XVI НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ  

НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ  ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ ПОД НАДСЛОВ  

„ЗДРАВНИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ – КЛЮЧ КЪМ ПО-ДОБРО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ" 
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300 СПЕЦИАЛИСТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ ВЗЕХА УЧАСТИЕ  

В XVI НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ  ПО ЗДРАВНИ  

ГРИЖИ ПОД НАДСЛОВ „ЗДРАВНИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ –  

КЛЮЧ КЪМ ПО-ДОБРО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ" 
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   НОВОСТИ В МЕДИЦИНСКАТА ПРАКТИКА 
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Здравейте скъпи приятели, 
 

И през октомври продължиха емоциите в нашето съсловие. 
 

 Благодарение на любезното домакинство на Регионална коле-
гия Шумен беше проведен 16 Национален форум по здравни 
грижи под надслов „Здравните специалисти – ключ към по-
добро обществено здраве“. 
 

Повече от 250 професионалисти по здравни грижи от цялата 
страна имаха удоволствието да присъстват и да се запознаят с 
повече от 40 стойностни научни доклада. Събитието беше под 
патронажа на кмета на гр. Шумен и на проф. Соня Тончева, 
директор на Филиал Шумен на Мeдицински университет - Вар-
на. Приятна изненада беше студентската постерна сесия с много 
иновативни предложения. Това ни дава надежда, че се подготвя 
ново поколение медицински сестри и акушерки, които ясно 
осъзнават важността на професиите си и искат да работят в Бъл-
гария, но очакват по-добри заплати и по-добри условия на труд. 
 

 
В същото време страната е залята от протести и предупредителни стачни действия, които са организирани от 
Синдиката на българските медицински специалисти, от Федерацията на синдикатите в здравеопазването към 
КНСБ и синдикат „Защита“. Исканията са идентични – спазване на Колективния трудов договор в сектор 
„Здравеопазване“, стартова заплата от 1500 лева за професионалистите по здравни грижи, която се оказа непос-
тижима за доста лечебни заведения. За пореден път бяхме излъгани.  
 

В условията на политическа нестабилност, препускаща инфлация и ниски доходи, професионалистите по 
здравни грижи декларират, че ако не се получи необходимият политически консенсус за промени в българската 
здравеопазна система и постигане на достойно заплащане на техния труд, са решени на стачни действия. Надя-
ваме се новото правителство да осъзнае, че исканите промени са в името най-вече на българските граждани, 
които не получават очакваните здравни грижи поради тежък кадрови дефицит. Медицинските специалисти не 
разполагат с много време за чакане. Най-тежките въпроси сега са: ще позволим ли отново да бъдем разделяни, 
ще се справим ли със страха и ще излезем ли по-обединени след много години на пренебрежително отношение 
и неоценяване на нашите професии. Надявам се, че все повече колеги осъзнават силата си и заедно ще се борим 
за правата си. Защото всички ние искаме да живеем и работим в България с достойнство, да бъдем максимално 
полезни на нашите пациенти и постигането на по-добър здравен статус на сънародниците ни чрез здравна 
просвета и здравна превенция. 
 

Бъдете здрави и устойчиви! 
 

 

Милка Василева, 

Председател на УС на БАПЗГ: 

ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ ДЕКЛАРИРАТ, ЧЕ  

АКО НЕ СЕ ПОЛУЧИ НЕОБХОДИМИЯТ ПОЛИТИЧЕСКИ КОНСЕНСУС  

ЗА ПРОМЕНИ В БЪЛГАРСКАТА ЗДРАВЕОПАЗНА СИСТЕМА  И ПОСТИГАНЕ  

НА ДОСТОЙНО ЗАПЛАЩАНЕ НА ТЕХНИЯ ТРУД, СА РЕШЕНИ НА СТАЧНИ ДЕЙСТВИЯ 
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112 СПЕЦИАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ ВЗЕХА УЧАСТИЕ  

ВЪВ ВТОРИЯ БЕЗПЛАТЕН ИНТЕРАКТИВЕН КУРС  

НА ТЕМА "НАШИТЕ ТРУДОВИ ПРАВА" 

 

 
112 специалисти по здравни грижи от цялата страна взеха участие във втория безплатен интеракти-
вен курс на тема "Нашите трудови права", организиран от Българската асоциация на професионалис-
тите по здравни грижи (БАПЗГ) и Синдиката на българските медицински специалисти (СБМС). Он-
лайн обучението се проведе от 14:00 до 18:00 часа на 8 октомври 2022 г., събота, под формата на диску-
сия през платформата Google Meet.   
 
Лектори на обучението бяха Мая Илиева - председател на Управителния съвет на СБМС и медицинс-
ка сестра с дългогодишен опит в лечебни структури за реанимация и интензивни грижи, Божена Ге-
цова - медицинска сестра, председател на структурата на СБМС "Детско и училищно здравеопазване" 
в Свищов, адвокат Николина Чакърова - експерт по трудово право с огромен опит. В обучението ак-
тивно участие взе и Веселина Ганчева – председател на Контролния съвет на СБМС и председател на 
Националната конфедерация на труда. 
 
Основните акценти в обучението бяха правото на медицинските специалисти да получават средства 
от работодателите си за Социално-битово и културно обслужване (СБКО), възможностите за участие в 
ефективна стачка на работещите в Детско и училищно здравеопазване, контролните функции на 
синдикалните организации. 
 
Адвокат Николина Чакърова запозна медицинските специалисти с нормативната уредба за Социално
-битово и културно обслужване, залегнала в глава 14 от Кодекса на труда (КТ). Тя посочи различни 
форми на СБКО като безплатно транспортно обслужване от местоживеенето до местоработата; осиг-
уряване на работно и униформено облекло; организирано хранене, съобразно рационалните норми 
и специфичните условия на труд; ползване на бази за дълготраен и краткотраен отдих, физическа 
култура, спорт и туризъм; осигуряване на бази за културни занимания, клубове, библиотеки; подпо-
магане на младите и новопостъпилите работници и служители; задоволяване на социално-битови и 
културни потребности и др. Стана ясно, че социално-битовото и културното обслужване на работе-
щите се финансира със средства от работодателя и от други източници (държавата, общините, дари-
тели и др.).  
 
Адвокат Чакърова подчерта, че средствата за СБКО не са елемент от трудовото възнаграждение на 
работещите и не подлежат на регулиране от Наредбата за структурата и организацията на работната 
заплата. Тя уточни, че начинът на използуването на средствата за СБКО се определя с решение на 
Общото събрание на работещите и работодателят не може еднолично да се разпорежда с тези средст-
ва и да ги използва за други цели. Адвокат Чакърова се позова на съдебната практика, която показва, 
че  не са малко работодателите, които по свое усмотрение добавят суми към месечните възнагражде-
ния на някои служители - обикновено близки до тях лица. "В случаи на подобни нарушения трябва да се 
сезира Инспекцията по  труда", изтъкна експертката по трудово право. Тя добави, че много медицинс-
ки специалисти не познават законовата база, поради което няма как да разберат кога и с какво тя бива 
нарушавана.  
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Мая Илиева се позова на проверки на СБМС, които са констатирали, че в много лечебни заведения 
медицинските специалисти не получават средства за СБКО или пък те се раздават с някои порочни 
практики - например, когато специалистите получават ваучери за храна, работодателят неправо-
мерно ги лишава от купони за храна, които се полагат заради условията на труд.  
 
Участничка в  курса сподели, че в болницата, в която работи, е получила устно обяснение от работо-
дателя по време на среща с представители на синдикални структури, че той може да предоставя 
средства за СБКО само при възможност. Адвокат Чакърова посъветва при важни за специалистите 
въпроси да се поставя писмено питане към работодателя с изходящ номер, за да може да се получи 
писмен отговор в определения от закона срок. Полученият отговор би трябвало да се обсъди на засе-
дание на Общото събрание, което да предприеме съответните действия. При липса на адекватна 
реакция от страна на работодателя, медицинските специалисти могат да потърсят правата си и по 
съдебен път.  
 
Друга участничка в обучението сподели, че под натиска на работодателя тя и нейни колеги са се 
разписали, че е проведено заседание на Общото събрание за това как да се използва фонда за СБКО, 
но в действителност такова събрание не се е състояло, съответно няма и протокол. Развързването на 
ръцете на работодателя за използването на определените средства е станало от страх да не изгубят 
работните си места.    
 
"Не се разписвайте под неверни документи или документи, които не сте прочели", посъветва Мая Илиева. 
Тя сподели, че в СБМС са постъпили сигнали за опити на работодатели да премахнат "клас прослу-
жено време" с анекс към трудовия договор и по този начин да ощетят медицинските специалисти. 
Мая Илиева разказа за случай, при който кмет не е плащал повече от 10 години за "клас прослужено 
време" на медицинските специалисти, работещи в Детско и училищно здравеопазване (ДУЗ). След 
проверката на СБМС ощетените специалисти са завели дела и ще получат парите си с лихвите поне 
за последните три години.  
 
Друга проверка на синдиката показала, че община си е позволила да преразпредели средства, от-
пуснати от ЕС за медиците на първа линия.     
 
"Не бива да се отказвате доброволно от "клас прослужено време" - такива анекси противоречат на законова-
та уредба, свързана с професионалния опит", изтъкна адвокат Чакърова. Тя обясни, че медицинските 
специалисти, които продължават да работят след пенсионирането си, също имат право на "клас 
прослужено време" при изчисляване на трудовото им възнаграждение. По-високите суми, които за-
работват с всеотдаен и отговорен труд, ще се отразят и върху размера на техните пенсии.  
 
"Четете внимателно документите, които ви поднасят и ако нещо не ви е ясно, преди да подпишете даден 
документ, се обърнете към адвокат", посъветва курсистите адвокат Чакърова. Тя обърна внимание, че 
често в документите се споменават само определени членове, без е ясно какво точно съдържат те. 
Така от безсрочен трудовият договор може да стане срочен. По същия начин може да се промени и 
длъжностната характеристика и на медицинския специалист да се вменят дейности, които не вли-
зат в професионалните му задължения, произхождащи от длъжността, която заема.  
 
Участничка в обучението попита възможно ли е рентгенов лаборант да работи с допълнителен тру-
дов договор по специалността си като полага до 40 часа извънреден труд при среда с йонизиращо 
лъчение. Тя сподели, че работодателят е намерил вратичка и е назначил рентгеновия лаборант на 
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друга длъжност, но всъщност той работи по специалността си с риск за своето здраве. "В такива слу-
чаи трябва да се извести Инспекцията по  труда, която ще направи проверка", обясни адвокат Чакърова.    
 
Бяха обсъдени още казуси, свързани с полагането на извънреден труд, произтичащ от недостига на 
кадри. Има случаи, в които медицински специалисти полагат на месец по 150 часа извънреден труд 
по втори трудов договор при законово изискване за максимум 150 часа извънреден труд за една ка-
лендарна година. "Мнозина обясняват, че лишавайки се от почивка и сън, помагат на колегите си. Всъщ-
ност тези порочни практики поставят рискове за допускане на грешки от преумора", изтъкна Мая Илиева. 
Тя добави, че повишаването на началната работна заплата ще позволи на медицинските специалисти 
да работят на едно място, да имат време за почивка и да осъществяват по-качествено работата си. За 
работодателите вдигането на основните заплати не е изгодно, още повече че това ще се отрази и на 
изплащането на извънредния труд, който се изчислява на базата на трудовото възнаграждение. Дос-
тойните заплати обаче ще привлекат млади кадри и ще спасят опитните медицински специалисти от 
преумората и професионалното прегаряне. 
 
Участници в обучението споделиха, че заради кадровия недостиг са принудени да работят в няколко 
учебни заведения, което крие риск за децата. Те се вълнуват и кога ще получат обещаното увеличе-
ние на трудовите си възнаграждения. Божена Гецова ги посъветва да попитат писмено работодателя 
си с входящ номер. Ако не получат отговор от него или смятат, че отговорът му е неправомерен да 
сезират отговорните институции - Инспекцията по труда, Държавната агенция за финансов контрол, 
Министерството на финансите, Дирекция "Финанси на общините" към Министерството на финанси-
те и др. Божена Гецова изтъкна, че за по-голяма сигурност е добре да изпращат документите до инс-
титуциите чрез Системата за електронно връчване на документи. Важно е също така да познават доб-
ре законовата уредба.  
 
Адвокат Чакърова обясни, че медицинските специалисти имат право да откажат  извънреден труд, 
когато той превишава нормите, залегнали в законовата уредба. Тя припомни, че със свое решение от 
20 юли 2022 г. Министерският съвет увеличи трудовите възнаграждения на медицинския персонал, 
зает в държавните и общинските детски градини и училища, в детските ясли и яслените групи в детс-
ките градини, за да се постигнат минималните нива на заплащане, залегнали в Колективния трудов 
договор в отрасъл "Здравеопазване". За целта държавният бюджет беше актуализиран за втори път. 
Според взетото решение минималното трудово възнаграждение на медицински сестри, акушерки и 
други медицински специалисти, работещи в ДУЗ, трябва да бъде 1450 лева.  
 
"Общините са длъжни да спазват решенията на Министерския съвет", подчерта Божена Гецова. Тя споде-
ли и своя личен опит как със свои колеги и подкрепата на СБМС са предприели активни действия и 
поставяне ребром на въпроси към работодателя и общината, благодарение на което са постигнали по
-добри условия на труд и почивка и по-добро заплащане в ДУЗ в град Свищов. Някои от социалните 
придобивки са договорени в Правилниците за вътрешния трудов ред.  "Така, че обединявайте усилия-
та си без страх", призова Гецова. Тя призна че е имало напрежение между търсещите правата си ме-
дицински специалисти и общината, но постепенно всичко си е дошло на мястото.  
 
Мая Илиева изтъкна, че медицинските специалисти трябва да познават трудовите си права и да се 
борят за тях, включително и със стачни действия. Тя посочи, че 300 000 медицински сестри в Англия 
се готвят за стачка. Медицински сестри в Добрич също са в символична стачка от 7 октомври и са го-
тови в случай на незачитане на техните справедливи искания, да преминат към ефективна стачка.   
 

    ТРУДОВИ ПРАВА 

                 

                БРОЙ 1 0         ГОДИНА 13              2 022 г.          БАПЗГ  

БАПЗГ           

 
 

  БРОЙ 12               ГОДИНА  7                20 16  г.               БАПЗГ           
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                БРОЙ 1 0         ГОДИНА 13              2 022 г.          БАПЗГ  

БАПЗГ           

 
 

  БРОЙ 12               ГОДИНА  7                20 16  г.               БАПЗГ           

 

 

 
 
"В социалните мрежи питат "Къде са синдикатите? Защо не ти защитават?" Синдикатите сте Вие, 
ние само съдействаме помагаме", изтъкна Веселина Ганчева и подчерта, че е важно медицинските 
специалисти да бъдат активни, да се борят за правата си, както и да подкрепят свои колеги от дру-
ги градове чрез силата на социалните мрежи. 
 
Участници в обучението споделиха, че са уморени от непрекъснатата смяна на здравните минист-
ри и дългата поредица от избори за народни представители, които пречат да се намерят работе-
щи решения на проблемите в здравеопазването. Някои от тях поставиха конкретни въпроси по 
казуси, които касаят тяхното трудово ежедневие. Адвокат Николина Чакърова им даде основни 
насоки и ги увери, че ще им съдейства при нужда.  
 
Бяха зададени въпроси, свързани с Колективния трудов договор в ДУЗ. Стана ясно, че КТД може 
да се сключи между директора на детското заведение и работещите там, без намесата на кмета, 
въпреки че той се явява работодател на директорите на детски ясли, градини и училища. Така мо-
гат да се договорят по-добри условия на труд, по-големи годишни отпуски и т. н.  
 
Участничка в обучението сподели, че в структурата, в която работи, извънредният труд се изпла-
ща на три месеца. От отговора на адвокат Чакърова  стана ясно, че парите за положения извънре-
ден труд трябва да се изплатят през следващия месец и не е редно това да се отлага за друго време. 
 
Оживена дискусия породи въпрос за промяна в наредба, която дава възможност от началото на 
2023 г. в детска ясла да се назначи специалист с педагогическо образование на мястото на меди-
цинска сестра, в случай че няма подадени молби за работа от медицински сестри. Участниците се 
обединиха около мнението, че тази промяна крие рискове за децата и би трябвало да се разчита 
на медицинските специалисти, които да се привличат. Беше споменат случай в който от общинска 
болница не са пуснали медицинска сестра да отиде на работа в ясла, защото няма кой да я замести 
в отделението, в което работи. Това ултимативно задържане обаче противоречи на закона, изтък-
наха експертите.        
 
Акушерка от малко градче сподели, че е демотивирана да работи, защото заплатата ѝ  е със 100 ле-
ва повече от минималната работна заплата. В същото време парамедици се подготвят с неголям 
брой курсове и като получат документ за квалификация на труда си ще получават същата заплата 
като нея, макар тя да преминала четиригодишно университетско образование.  
"За да се привлекат повече млади хора към професиите на медицинската сестра и акушерката са нужни 
адекватни стартови заплати в размер на 1500 лева", заяви Мая Илиева. Тя припомни, че СБМС и 
БАПЗГ са събрали подписи на медицински специалисти с искане за прилагане на параметрите в 
Колективния трудов договор и очакват да се свика 48-ото Народното събрание, за да могат да я 
внесат в парламента.    
 
Медицинските специалисти, които се включиха в обучението, благодариха на лекторите за полез-
ната информация. Те ще получат кредитни точки по Единната кредитна система на БАПЗГ за 
продължаващо обучение.   
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БАП ЗГ           

 

 

 

 

 

"Управителният съвет на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи изразява своята пълна съпри-
частност и подкрепа към протестните действия на медицински сестри и други медицински специалисти и лица от 
"МБАЛ-Добрич", това пише в позиция на БАПЗГ, изпратена до медиите на 14.10.2022 г.   
 
В позицията, подписана от председателя на УС на БАПЗГ Милка Василева, се казва още: "Ние от БАПЗГ, съвмест-
но със Синдиката на българските медицински специалисти, многократно призовавахме всички отговорни институции в 
държавата и парламентарно представените политически партии да вземат решение за остойностяване на медицинския 
труд и промяна на модела за финансиране в здравеопазването. Писахме декларации, проведохме множество протести, 
заявявайки че не можем да се примирим с унизителното заплащане на висикоквалифицирания ни труд и продължаващото 
обезкръвяване на лечебните заведения от медицински специалисти заради отлива от благородните и трудни професии в 
направление "Здравни грижи".  Многократно поставяхме въпроса за необходимостта от приемане на дългосрочна Нацио-
нална стратегия за развитието на здравните грижи в България. Честата смята на министрите на здравеопазването и 
нестабилността на  политическата система у нас водеше до закъснели и половинчати решения, които не допринесоха за 
подобряване на здравната система и положението на медицинските специалисти." 
 
В документа се уточнява, че още през месец юли 2022 г. Синдикатът на българските медицински специалисти и 
БАПЗГ са открили подписка с искане медицинските специалисти у нас да получат от своите работодатели на-
чалните основни месечни заплати, залегнали в Колективния трудов договор за отрасъл “Здравеопазване”. Там де 
допълва: "Поради прекъсване на работата на 47-ото Народно събрание продължихме да събираме подписи и получихме 
подкрепата на голям брой медицински специалисти от цялата страна. Очакваме 48-ото Народно събрание да започне 
работа, за да внесем подписката."   
 
В позицията се изтъква още: "Дълго време се надявахме политиците да предложат работещо решение за задълбочаваща-
та се кадрова криза в здравеопазването в отговор на нашите широко оповестявани данни за критична липса на медицинс-
ки сестри, акушерки, медицински и рентгенови лаборанти, рехабилитатори и фелдшери. Нашето търпение и сили са на 
изчерпване. В условията на политическа и финансова криза единственият ни полезен и достоен ход са протестните дейс-
твия. Ние открито заявяваме пред българските пациенти и цялото ни общество, че не можем да продължим да изпълня-
ваме качествено професионалните си задължения поради претоварване и преумора заради полагане на извънреден труд, 
често в разрез с нормите за допълнителен труд, залегнали в Кодекса на труда. Събитията в Добрич са първата крачка от 
организирани национални протести  на медицинските специалисти. Този път ще бъдем непреклонни и ще отстояваме 
докрай правото си на достоен труд в името на българските пациенти, които заслужават качествено лечение и здравни 
грижи! Сигурни сме, че обществото е на наша страна, защото на всички ни е ясно, че без бързи и решителни промени бъл-
гарското здравеопазване все повече ще затъва в блатото на нерешените повече от две десетилетия проблеми." 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

БАПЗГ в своя позиция по повод протестни действия  

на медицински сестри в "МБАЛ-Добрич":  

 

ЩЕ БЪДЕМ НЕПРЕКЛОННИ И ЩЕ ОТСТОЯВАМЕ ДОКРАЙ ПРАВОТО СИ  

НА ДОСТОЕН ТРУД В ИМЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ПАЦИЕНТИ,  

КОИТО ЗАСЛУЖАВАТ КАЧЕСТВЕНО ЛЕЧЕНИЕ И ЗДРАВНИ ГРИЖИ 
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На 21 и 22 октомври 2022 г. в Шумен се проведе XVI Национален форум на специалистите  по здрав-
ни грижи  под надслов „Здравните специалисти – ключ към по-добро обществено здраве". Форумът 
бе организиран от Регионална колегия на БАПЗГ – Шумен и Филиал Шумен на Медицински универ-
ситет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна. Председател на Организационния комитет беше Милка 
Василева -   председател на УС на БАПЗГ, а председател на Научния комитет беше проф. Соня Тонче-
ва, д. оз. н. – директор на Филиал Шумен на МУ-Варна.     
 
Във форума участие взеха близо 300 професионалисти по здравни грижи, университетски преподава-
тели  и студенти от цялата страна. По време на събитието участниците  споделиха ценен опит, предс-
тавиха резултати от изследователската си дейност, обсъдиха настоящите проблеми на съсловието, 
обмениха мнения по различни въпроси.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

300 СПЕЦИАЛИСТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ ВЗЕХА УЧАСТИЕ  

В XVI НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ  ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ ПОД НАДСЛОВ  

„ЗДРАВНИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ –  КЛЮЧ КЪМ ПО-ДОБРО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ" 
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Форумът се проведе под патронажа на кмета на община Шумен  г-н Любомир Христов и на проф. 
Соня Тончева.   
 
В приветствието си към  участниците г-н Христов подчерта голямата необходимост от здравните спе-
циалисти за страната ни и тяхната отговорност за здравето на нацията.  
 
Проф. Соня Тончева благодари на присъстващите специалисти по здравни грижи за участието им в 
научния форум като им пожела оптимизъм и кураж при посрещане на предизвикателствата в усло-
вия на кризи, реформи и дефицит на човешки ресурси в здравната ни система. Тя изрази очакване, 
че след двудневната работа на форума ще се родят иновативни организационни модели, които ще 
оптимизират дейностите и ще имат принос за развитието на здравната ни система. 

 
 

 

Председателят на УС на БАПЗГ Милка Василева поздрави участни-
ците във форума. Тя изнесе пленарен доклад в който очерта прио-
ритетите пред Асоциацията в контекста на приоритетите за нап-
равление „Здравни грижи“, поставени от Световната здравна асам-
блея и СЗО в Глобалната стратегия за здраве до 2030 г., а именно:  

 

• Възлага се на правителствата да инвестират в здравните грижи; 

• Възлага се на всички участници в управлението на здравеопазните 

системи да се погрижат за запазване и възпроизвеждане на необхо-

димия кадрови потенциал; 

• Професионалистите по здравни грижи имат централна и незаме-

нима роля за постигане на „Здраве за всички“; 

• Професионалистите по здравни грижи трябва да бъдат включени 

при вземане на решения за постигане на здраве на национален и гло-

бален мащаб; 

• Необходимо е да се осигурят безопасни и подкрепящи условия на 

труд; 

• Необходимо е да се осигури достойно заплащане на труда; 

• Необходимо е да се осигурят възможности за пълноценна професио-

нална реализация и кариерно развитие. 

 

„Наш основен приоритет, е да работим с всички заинтересовани страни, политици, управляващи, съсловни, 

синдикални и пациентски организации, за да сме сигурни, че медицинските специалисти са част от процеса 

на вземане на политически решения, на изграждане и реализация на национални стратегии и програми за по-

добряване на здравеопазването“, изтъкна Милка Василева в доклада си. Тя посочи най-важните междуна-

родни приоритетни области, в които здравните грижи са признати за водещи и по които БАПЗГ ак-

тивно работи – универсално здравно покритие; превенция, профилактика и лечение в сферата на не-

инфекциозните хронични заболявания (т. нар. социално значими заболявания); първични здравни 

грижи; кадрови потенциал за здраве; висококвалифицирани и безопасни грижи за пациента; дейнос-

ти за ог- 
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раничаване на антимикробната резистентност; грижи за психичното здраве във време на увеличава-
не на психичните страдания и заболявания; активно участие в провеждането на задължителни и пре-
поръчителни имунизации; осигуряване на качествена извънболнична помощ за майките и децата, 
добре уредени женски и детски консултации, водени от квалифицирани акушерки и медицински 
сестри; усилия за политическо съгласие и реални стъпки за инвестиции в подготовката на необходи-
мите кадри в сферата на здравните грижи, без които няма да може да се осигурят качествени здравни 
грижи.  
  
Милка Василева алармира за непрекъснато намаляващия брой на специалистите по здравни грижи 
като се позова на статистически данни от Националния електронен професионален регистър (НЕПР) 
на БАПЗГ за десетгодишен период (2012 г. – 2021 г.), актуални към 31.12.2021 г. 
 
От доклада стана ясно, че за десетгодишен период медицинските сестри са намалели с 14,68 % - от 25 
597 през 2012 г. са станали 22 320 през 2021 г. За този период средната им възраст се е увеличила от 
48,27 години на 52,59 години. В Същото време всяка трета медицинска сестра е пенсионерка, а на 31% 
от работещите медицински сестри предстои да се пенсионират в следващите 10 години. “Ако не се 
предприемат спешни мерки, след 10 години в системата на здравеопазване няма да има и 10 000 медицински 
сестри“, изтъкна Милка Василева. 
 
Сходни са и проблемите с акушерките – от 2016 г. насам техният брой намалява и към края на 2021 г.  
наброяват 9799 акушерки на средна възраст 49 г. 
 
Милка Василева изтъкна, че при асоциираните медицински специалисти средната възраст също буди 
тревога: „Най-възрастните представители на нашето съсловие са фелдшерите, със средна възраст от почти 
60 години, следвани от медицинските лаборанти, които са със средна възраст 47,48 години. След тях се нареж-
дат рентгеновите лаборанти, със средна възраст 45,03 години и рехабилитаторите – със средна възраст 40,87 
години. Най-младите представители на нашето съсловие са лекарските асистенти. Тяхната средна възраст 
към 31 декември 2021 г. е 35,44 години.“ 
 

Председателят на БАПЗГ посочи необходимите спешни мерк, които трябва да се предприемат за 
привличане и задържане на медицински сестри и акушерки:  
 

 Политическо съгласие за развитие на здравните грижи в България и разработване на нацио-

нална стратегия с план за действие до 2030 г.; 

 Три минимални заплати - стартово трудово възнаграждение за специалистите по здравни грижи; 

 Подкрепа за обучение и кариерно развитие – участие на държавата и работодателите в кариерно-

то израстване и продължаващото обучение на специалистите по здравни грижи;  

 Диференцирано заплащане на труда, съответстващо на придобито по-високо квалификационно 

ниво, удостоверено със сертификат за професионална квалификация; 

 Приемане и спазване на медицински стандарти по здравни грижи с регламентиран брой меди-

цински сестри/акушерки спрямо броя и тежестта на пациентите, нуждаещи се от здравни грижи;  

 Реални възможности за самостоятелна сестринска и акушерска практика – регламентирано 

финансиране за функционирането им. 
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Милка Василева увери, че БАПЗГ ще продължи усилията си за приемане на Стратегия за развитие на 

здравните грижи до 2030 г. и ще участва активно при изработването на нормативни документи и в 

междуведомствени работни групи по проблеми на съсловието. „Нашият глас води към здраве и ние 

трябва да бъдем новите лидери в процесите за постигане на здраве. Ние заслужаваме признание, ние сме и ще 

бъдем истински професионалисти по здравни грижи, които с морал и достойнство следват пътя на своята 

мисия“, изтъкна още Милка Василева. 

 
Вторият пленарен доклад беше на тема 
„Автономните практики на медицинските сестри и 
акушерките – отговор на очакванията на пациенти-
те". Той беше представен от проф. д-р Соня Тончева, 
д.оз.н, и доц. Теодора Евтимова, д.оз. Един от основ-
ните акценти беше върху необходимостта от финан-
сиране на отделните дейности по линия на НЗОК, за 
да могат всички нуждаещи се да се възползват от 
предлаганите здравни и акушерски дейности. 

 
 

 

 

По време на двудневния форум бяха изнесени общо 
40 доклада в две секции – „Общи и специални сест-
рински грижи“ и „Общи и специални акушерски 
грижи“.  
 

 
 
 
 

 
 

 
 
В Постерната секция професионалисти по 
здравни грижи и студенти  представиха 20 
постера.  
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Сред участниците бяха специалисти от академичните структури на медицинските университети в 
Плевен, Варна и Пловдив,  Русенския университет „Ангел Кънчев“, Югозападния университет 
„Неофит Рилски“, много ръководители по здравни грижи (главни медицински сестри, старши меди-
цински сестри и старши акушерки), студенти. Редовните членове на БАПЗГ  ще получат кредитни 
точки по Единната кредитна система на БАПЗГ.  
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В СОФИЯ СЕ ПРОВЕДЕ ВТОРАТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ИМУНООНКОЛОГИЯ 

СЪС СПЕЦИАЛНА СЕСИЯ ЗА МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ  

 
 

 

 
Научна конференция по имуноонкология с международно участие  се проведе от 21 до 23 октомв-
ри 2022 г. в столичния Астория Гранд Хотел.  Конференцията беше организирана за втора поред-
на година от Българското научно дружество по имуноонкология (БНДИО) с председател доц. д-р 
Желязко Арабаджиев - началник на Клиника по медицинска онкология на Аджибадем Сити Кли-
ник УМБАЛ Токуда в партньорство с Българското онкологично научно дружество (БОНД) с пред-
седател проф. д-р Асен Дудов - началник на Клиника по медицинска онкология в Аджибадем Си-
ти Клиник Младост. 
 
Поздравителен адрес от името на председателя на УС на БАПЗГ Милка Василева прочете Петя 
Найденова, зам.-председател на УС на БАПЗГ: „Високият форум, който се провежда за втора поредна 
година, ще даде възможност на медицинските специалисти да се запознаят с най-новите тенденции в скри-
нинга, диагностиката и лечението на пациенти с онкологични заболявания. Ще бъдат представени най-
нови медицински проучвания и опит, свързани с възможности за допълване и подобряване на терапевтич-
ния процес като онлайн платформите, възможности за преодоляване на резистентността към имуноте-
рапията, нови представители за имуномоделиране на противотуморния имунен отговор и др. Възможнос-
тите за дискусии и неформални разговори между специалистите ще допринесат за обмяна на ценен опит 
и създаване на нови приятелства.“ 
 
В поздравлението си председателят на БАПЗГ изказа специални благодарности за организираната 
обучителна сесия за професионалисти по здравни грижи, благодарение на която участниците ще 
се  запознаят със специфичните грижи за пациенти на таргетно лечение и имунотерапия. „БАПЗГ 
адмирира и кредитира всяка инициатива за продължаващо обучение на медицински специалисти, която 
спомага за развитието на техните професионални знания и умения!“, се казваше още в поздравителния 
адрес.   
 
По време на научния форум бяха обсъдени новости и научни данни  в имунотерапията на онко-
логични заболявания. Участие взеха онколози, имунолози, лъчетерапевти, вирусолози, патолози, 
интернисти, медицински сестри и други медицински специалисти. В събитието участие взеха екс-
перти от Европа, Израел и САЩ. 
 
За първи път беше организирана Сестринска сесия с  партньорството на Факултет по обществено 
здраве на Медицински университет „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“– София. Участници-
те в нея ще получат кредитни точки по Единната кредитна система на БАПЗГ.  
 
Бяха представени и презентации от Лаборатория по имунология, проведе се сесия с учени от БАН 
и менторски клас по имуноонкология с клинични случаи. 
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Излезе от печат трети брой на списание “Здравни 
грижи” за 2022 г. Броят е достъпен и за специалисти-
те по здравни грижи, които имат годишен абона-
мент за електронното издание на списанието. Те 
имат достъп до него чрез платформата за дистанци-
онно обучение, която се намира в сайта на Бъл-
гарската асоциация на професионалистите по здрав-
ни грижи.  
 
В уводните си думи председателят на УС на БАПЗГ 
Милка Василева се обръща към професионалистите 
по здравни грижи: "Здравейте скъпи приятели, изми-
налите две години в условия на пандемия и настоящата 
епидемична обстановка ни накараха да преосмислим цен-
ностите си, да търсим нови знания, да бъдем по-добри в 
човешки и професионален план и да спазваме убедено 
принципите на професионалната етика. 
 
През отиващия си летен период се проведоха много и 
различни обучения, симпозиуми, конференции, конгреси, 
които се състояха със закъснение поради пандемията. 
Нашата съсловна общност беше зажадняла за тези съби-
тия, всички искаха да се докоснат до нови научни пости-
жения в медицината и здравните грижи. Професиона-
листите по здравни грижи ясно осъзнават своята важна 
роля в развитието на българското здравеопазване и зая-
вяват своята готовност за активно сътрудничество с 
всички, които имат претенции да реформират здравна-
та система."  
 
Председателят на БАПЗГ допълва, че за споменатия период в присъствени, дистанционни курсове и 
онлайн обучения, кредитирани от БАПЗГ, са се включили близо 8 000 специалисти по здравни гри-
жи. Милка Василева апелира към специалистите, които изпращат научни статии за списанието, да 
споделят какво от предложените научни разработки биха внедрили в своята практика с цел подоб-
ряване на работата, повишаване на удовлетвореността на медицинските екипи и на пациентите. 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

АКЦЕНТИТЕ В ТРЕТИ БРОЙ НА СПИСАНИЕ „ЗДРАВНИ ГРИЖИ” 
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В традиционното си обръщение главният редактор на списанието проф. Станка Маркова обяснява, 
че в новия брой на списанието са представени изследвания по проблеми, чиито решения не търпят отла-
гане като осигуряването на максимално висока безопасност на пациентите в контекста на важната роля на 
медицинските сестри в лечебния процес; привличането на надеждни, доброволни и регулярни кръводарите-
ли, включително от студентските среди в направление „Здравни грижи“; необходимостта от постоянно 
усъвършенстване на квалификацията на работещите в спешните отделения, както и подобряване на готов-
ността и реакцията за действие в бедствена ситуация; необходимостта от превенция на тромбозата и 
емболията с активното участие на всяка медицинска сестра." Проф. Маркова изтъква още, че живеем 
във време на трудности във всички сфери на живота, но и във време когато медицинската наука 
продължава да се развива с бързи темпове: "Идеите на младата смяна са смели и интересни. Затова и 
една от статиите изследва проблема за възможността студентите да бъдат привличани за научноизследо-
вателска работа още по време на обучението им. Впрочем през последните години се наблюдава активно 
участие на студенти в различни форуми, които освен в изготвянето на постери по актуални теми, се 
включват и в научни екипи с по-опитни изследователи."    

 
В статията „Потребност от промотивни и превантивни програми за професионалисти по здрав-

ни грижи относно съхраняване и подобряване на дишането“ от проф. Галина Чанева и още чети-
рима автори от Факултета по обществено здраве в Медицински университет - София са представени 
резултати от функционално изследване на дишането чрез спирометрия, като е изследвано въздейст-
вието на тютюнопушенето върху дихателната функция. Целта на изследването е да се установят 
потребностите от промотивни и превантивни програми, насочени към запазването и укрепването 
здравето на професионалистите по здравни грижи, на основата на анализ на някои рискови факто-
ри за нарушаване на дихателната функция. 
В проучването са включени 500 жени от сферата на здравните грижи на възраст от 20 до 64 години. 
Проучването е проведено през 2021-2022 година. Реализацията на проучването е осъществена по 
проект „ГРАНТ -2021“.  
 
Данните от проучването показват, че тютюнопушенето е сериозно разпространено сред професио-
налистите по здравни грижи, което налага въвеждането на програми, насочени към ограничаване 
на този рисков фактор за дихателната система. В изводите си авторският колектив отбелязва, че тен-
денциите на застаряване на професионалистите по здравни грижи и на недостиг на медицински 
сестри за структурите на здравеопазването налагат поставяне на грижите за здравето на цялото със-
ловие като приоритет. За целта е необходимо е разработването и въвеждането на комплексни прог-
рами за промоция на здравето, чрез които се създават възможности на хората да предприемат дейст-
вия за здравословен начин на живот.  
 
В статията си „Тромбоемболия при мъже в Пловдивски регион“ медицинска сестра Величка Гено-
ва от Районния център по трансфузионна хематология в град Пловдив си е поставила за цел да изс-
ледва и установи степента на заболеваемост и последвала смъртност, вследствие на тромбоза и ембо-
лия при мъже в средна възраст от 45 г. до 60 г. Тя е провела наблюдателно проучване сред 150 мъже 
на възраст от 45 г. до 60 г. в регион на 15 км. от гр. Пловдив за периода от месец юни 2021 г. до месец 
юни 2022 г., включително. Резултатите от проучването показват, че от 150 души, които са наблюда-
вани, при 8 мъже (5,3 % ) тромбозата е протекла с летален изход. Едно от заключенията е, че промо-
цията на здравословния начин на живот и превенцията на тромбозата и емболията с активното уча-
стие на всяка една медицинска сестра биха променили начина на мислене и живот на голяма част от 
населението в хода на времето. 
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В статията си ”Процесът на осигуряване на безопасна болнична среда в практиката на медицин-

ските сестри (Мнение на пациенти в МБАЛ-Варна към Военномедицинска академия)” Жанета 
Стоянова, главна сестра на МБАЛ - Варна към ВМА, е представила проучване, което цели да се ана-
лизира мнението и оценката на пациентите за процеса на осигуряване на безопасна болнична среда 
в МБАЛ - Варна към Военномедицинска академия. Проучено е и мнението на пациентите относно 
ролята на  медицинските сестри, свързана с процеса на осигуряване на безопасна болнична среда. 
Изследвано е мнението на 100 пациенти, лекувани в МБАЛ - Варна към ВМА, разпределени пропор-
ционално в клиники/отделения с хирургичен и интензивен профил. Резултатите показват много 
висок е делът на положителните отговори на въпроси, свързани с приноса и ролята медицинските 
сестри в осигуряването на процеса на безопасна болнична среда: 73% от пациентите твърдят, че ме-
дицинските сестри осигуряват безопасни грижи за пациентите, а според 74% от пациентите меди-
цинските сестри имат съществена роля в гарантиране на безопасна болнична среда. Мнозинството 
от респондентите (>50%), дават най-високата оценка в анкетата ("много добра") за процеса на осиг-
уряване на безопасна болнична среда в МБАЛ–Варна към ВМА. В изводите е отбелязано, че чрез 
осигуряване на механизъм за системен анализ на мнението на пациентите за безопасността на бол-
ничната среда в МБАЛ - Варна към ВМА ще се осигури полезен източник на информация, която 
медицинските сестри могат да използват за подобряване на съществуващи практики или въвеждане 
на нови модели на практики, гарантиращи безопасността на пациентите и болничната среда. Адап-
тираният Mодел за подобряване на културата на безопасност може да бъде прилаган в различни 
лечебни заведения и да играе роля на стандарт при осъществяване на грижите от медицинските сес-
три. 
 
В статията „Самооценка на подготовката на спешните медици за действия при инциденти с ма-

совост на пострадалите“ Камелия Евтимова и доц. Росица Дойновска от Факултета „Обществено 
здраве, здравни грижи и спорт“ в Югозападен университет “Неофит Рилски“- Благоевград си поста-
вят за цел да оценят подготовката на медицинския персонал, работещ в спешни отделения в Благо-
евград, за действия при инциденти с масовост на пострадалите. Те са направили индивидуални ан-
кети с 29 лица работещи в разкрити структури за спешна медицинска помощ в лечебни заведения за 
болнична помощ. Над 80% от участниците в анкетите са споделили притесненията си, че не са дос-
татъчно добре обучени за действия при извънредни ситуации и имат нужда от допълнително обу-
чение за действия с голям брой пострадали. Затова в изводите от проучването е залегнала необходи-
мостта от постоянно усъвършенстване на квалификацията на работещите в спешните отделения, 
периодичен контрол на техните знания и квалификация, както и усъвършенстване на готовността и 
реакцията за действие в бедствена ситуация. В заключението на статията е отбелязано че е необхо-
димо е да се организират обучения с последващ периодичен контрол и практически тренировки по 
стандартните оперативни процедури относно извършването на предболничен и вътреболничен 
триаж, диагностично-консултативен план, управление на инцидент с масовост на пострадалите. В 
подобни практически обучения биха могли да бъдат включени  и студенти  от специалност 
„Медицина“ и по медицина и професионално направление „Здравни грижи“. 

 
Статията „Познания и нагласи за кръводаряване сред студенти от специалност „Медицинска 

сестра“ от Татяна Борисова – специалист от Центъра по трансфуционна хематология на ВМА-
София и докторант към Катедра „Здравни грижи“ на ФОЗ „Проф. д-р Ц. Воденичаров, дмн“ в Ме-
дицински университет – София - и проф. Галина Чанева – ръководител на Катедра „Здравни гри-
жи“ към ФОЗ на МУ-София представя проучване, което има за цел да изследва знанията и нагласи-
те за кръводаряване сред студенти, както и да идентифицира факторите, влияещи върху решение-
то им за кръводаряване. За целта е проведена пряка, индивидуална, анонимна анкета сред 68 сту-
денти от ІІІ и ІV курс в специалност ,,Медицинска сестра“ към Катедра ,,Здравни грижи“ на ФОЗ  
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при Медицински университет – София. Резултатите показват, че само 26,5% от респондентите няко-
га са дарявали кръв. Авторите отчитат, че нивото на знанията на респондентите относно процедура-
та по кръводаряване е високо, но са регистрирали пропуски в знанията относно критериите за допу-
стимост на донорите. От направеното изследване се установява, че всички анкетирани студенти 
имат желание да получат повече информация за кръводаряването и нуждата на пациентите от 
кръвопреливане. Изследването установява още, че основни мотиви за кръводаряване са морални 
задължения и алтруистични причини.  
 
Статията „Проучване нагласите на студенти за участие в научноизследователски проекти“ с ав-
тори Илинка Хаджийска, доц. Росица Дойновска и ас. Мариана Бачева от Катедра „Здравни грижи“, 
Факултет „Обществено здраве, здравни грижи и спорт, Югозападен университет “Неофит Рилски“- 
Благоевград разглежда възможността студентите да бъдат привлечени за научноизследователска 
работа още по време на обучението им. Участието им в различни изследователски дейности мотиви-
ра, стимулира тяхното развитие и изяви в студентските научни сесии и конференции, надгражда 
придобитите знания и умения и формира нови. Включването в изследователски дейности на сту-
дентите има впоследствие пряк ефект върху практическата им реализация, изтъкнат авторите. Те са 
си поставили за цел да проучат нагласите на студентите от специалностите „Медицинска сестра“ и 
„Акушерка“ в Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград към научноизследователс-
ката дейност по време на тяхното обучение. За нуждите на изследването е разработена анкета, про-
учваща нагласите и цялостната мотивация на студентите за участие в проекти с изследователска 
цел. Анализирани са данните на студенти, привлечени за участие в научноизследователски Проект 
RP-A1/21. Резултатите показват високо равнище на удовлетвореност на студентите от двете специ-
алности от участието им в проекта, както и наличие на висока мотивация и нагласа да се включват в 
бъдеще в подобни проекти с научноизследователска цел. В изводите е отбелязано, че използването 
на обучителна технологична среда има потенциала да подобри здравните грижи като осигурява на 
студента опит, който иначе не би могъл да придобие в реални клинични условия. Наличието на на-
учноизследователска мотивация у студентите е гарант за усвояване на необходимите теоретични и 
практически знания, и един от параметрите за постигане на резултатност в обучението и усвояване-
то на професията. 
 
В статията си „Медицина и акушерски практики по българските земи в древността“ главен асис-
тент Жана Павловска от Катедра „Здравни грижи“ на Филиал Велико Търново при Медицински 
университет „Проф. д-р П. Стоянов“ – Варна представя развитието на медицината по българските 
земи от най-дълбока древност, с акцент върху акушерските практики. За целта тя използва  истори-
чески и документален метод. Проучването показва, че медицината на Балканския полуостров още с 
възникването си е на сравнително високо ниво, за което свидетелстват археологически находки от 
времето на неолита. По-късно тя обединява традициите, наследството, духовната и материална кул-
тура на три племенни общности – траки, славяни и прабългари. В новосъздадената славянобългарс-
ка държава се използват най-разнообразни методи на лечение, въведени от прабългари и славяни, 
както и тракийски прийоми на лечение, повлияни от античната гръцка и римска медицина. Архео-
логически и епиграфски находки сочат упражняването на медицина от лекари и акушерки, с което 
доказват високото ниво на медицински знания и умения в древността по българските земи. 
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АБОНАМЕНТНА КАМПАНИЯ 

    ЗА СПИСАНИЕ "ЗДРАВНИ ГРИЖИ" 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ, 

Годишната абонаментна кампания за 2023 г. ще 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 2023 г.).  

Каталожният номер на списание “Здравни грижи” е 1332. 

Има възможност и за абонамент за електронен вариант на списанието.  

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 

Всеки нов брой на списанието се качва 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, 0884 517 007  

  ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ 
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Главната медицинска сестра в МБАЛ „Д-р Иван Селимински" – Сливен Красимира Танева е тазго-
дишният носител на наградата „Милосърдие" на общината, съобщих и БТА като се  позова на ин-
формация от общинския пресцентър.  Предложението е внесено от ръководството на лечебното за-
ведение. 
 
Тя от години заема поста и като такава организира и координира качеството на предлаганите здрав-
ни грижи, изготвя анализи и информация за състоянието на здравните грижи в лечебното заведе-
ние, планира и организира следдипломното обучение на медицинските специалисти в лечебното 
заведение. В периода 2012 – 2022 г. е председател на Регионалната етична комисия на Българската 
асоциация на професионалистите по здравни грижи. 
 
Наградата се присъжда за дългогодишна дейност и проявен професионализъм, за научни достиже-
ния, за висока гражданска отговорност в областта на здравеопазването и социалната политика на 
Община Сливен. 
 
Призът бе връчен на тържествен концерт в рамките на програмата за отбелязване на празника на 
град Сливен – Димитровден. 
 

 

   

       НАГРАДА 
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ГЛАВНА СЕСТРА КРАСИМИРА ТАНЕВА Е ТАЗГОДИШНИЯТ НОСИТЕЛ  

НА НАГРАДАТА „МИЛОСЪРДИЕ" 
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Председателят на УС на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи г-жа 
Милка Василева изпрати поздравителен адрес до председателя на Българския лекарски съюз д-р 
Иван Маджаров във връзка с професионалния празник на българските лекари - 19 октомври 2022 
г.  
 
В поздравлението се казва: „Позволете ми от името на Управителния съвет на Българската асоциация 
на професионалистите по здравни грижи и лично от мое име да Ви поздравя по случай Вашия професио-
нален празник, който по традиция се отбелязва в Деня на Свети Иван Рилски Чудотворец! Нашите две 
съсловия винаги са били  партньори в изпълнение на отговорната мисия за опазване на здравето и живота 
на българските граждани. Ние сме призвани заедно да осигурим навременна и качествена медицинска по-
мощ във всичките й направления – профилактика, диагностика, лечение и здравни грижи. 
 
Приветстваме Вашите усилия за постигане на по-добри финансови параметри за клиничните пътеки, за 
гарантиране на по-качествено лечение чрез повече правила, контрол и непрекъснато продължаващо обуче-
ние. Вярвам, че всички членове на медицинските екипи ще продължат да работят рамо до рамо за добру-
ването на пациентите и техните семейства, за по-добър диалог с болните и намаляване на напрежението 
и агресията в критичните точки на здравната система.“ 
 
В документа се казва още: „Днес най-добрите лекари ще бъдат отличени за работата си. Но този знак 
на внимание към тях е и за тяхната будна обществена съвест и човечност. Защото медицинските специ-
алисти са призвани да бъдат до хората в трудни за тях моменти, да ги лекуват, да им помагат, но и да 
им вдъхват надежда, да бъдат пример за тях.  
 
Още веднъж, Честит празник, скъпи лекари! Бъдете здрави! Пожелаваме Ви много успехи и заслужено 
признание от Вашите пациенти!“  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

БАПЗГ ПОЗДРАВИ ЛЕКАРИТЕ ЗА ТЕХНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРАЗНИК 
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БАПЗГ в поздравление към медиците от УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“: 
 

ВИЕ СТЕ ОТЛИЧЕНИ С НАЙ-ГОЛЯМАТА НАГРАДА – ОБИЧТА НА ХОРАТА 
 

 
 
 

 
 
 

 

В навечерието на Празника на българския лекар председателят на УС на БАПЗГ Милка Василева изп-
рати поздравителен адрес до изпълнителния директор на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ д-р Валентин 
Димитров, лекарите, специалистите по здравни грижи и медицинските служители в лечебното заве-
дение. В поздравлението се казваше:  
 
 “За мен е чест и удоволствие, от името на Управителния съвет на Българската асоциация на професионали-
стите по здравни грижи и лично от мое име, да поднеса нашите най-сърдечни благодарности и благопожела-
ния на медицинските екипи в Университетската болница за спешна медицинска помощ “Н. И. Пирогов” за 
техния всеотдаен и висококвалифициран труд, благодарение на който много тежко болни пациенти и постра-
дали при различни инциденти, получават нов шанс за живот! 
 
 19 октомври е специален ден – днес ще отбележим едновременно Деня на Свети Иван Рилски Чудотворец и 
професионалния празник на българските лекари. Днес Вие ще отбележите своя празник с тържествен водосвет 
и тържествено откриване на паметник на патрона на болницата – световноизвестния руски хирург д-р Ни-
колай Иванович Пирогов. На широката общественост са известни големите медицински открития, които е 
направил този всеотдаен лекар и уважението, стигнало приживе до преклонение, към негововото смирено слу-
жене в името на човешкия живот. Следвайки високия идеал на доктор Николай Пирогов, лекарите и професио-
налистите по здравни грижи, се раздават самоотвержено на своите пациенти, стъпвайки на най-новите по-
стижения на медицинската наука и апаратура. Вие, пироговците, както Ви наричат с любов хората, сте 
създали уникален начин на работа, който прави всеки участник в медицинския екип част от един общ орга-
низъм, който е способен да сътвори чудеса. 
 
 Използвам случая за да Ви благодаря за това, че сте запазили добрите традиции, съчетани с новаторство; за 
усилията Ви по време на COVID пандемията; за 10-годишния юбилей на Програма „Детско здраве - Пирогов“ 
и стотиците деца от цяла България, на които сте помогнали да бъдат по-здрави; за това, че обучавате сту-
дентите-стажанти, които взимат тук едни от най-важните си практически уроци; за  колегиалната и при-
ятелска ръка, която подавате на специализиращите млади лекари и професионалисти по здравни грижи; за 
развитието на българската медицинската наука, в което участвате активно; за организирането и провежда-
нето на изключително полезни курсове за продължаващо обучение и различни научни форуми, които са креди-
тирани от БАПЗГ. Може да се изброява още толкова много от Вашата дейност, която осъществявате със 
знание, стоицизъм и любов, но ще спрем дотук. Важното е, че Вие сте отличени с най-голямата награда – 
обичта на хората. Защото пациентите и техните близки оценяват високо Вашите усилия и неуморен труд!  
 
ОЩЕ ВЕДНЪЖ, ЧЕСТИТ ПРАЗНИК! БЪДЕТЕ ЗДРАВИ!” 
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В периода 30 септември – 2 октомври 2022 г. в Медицински университет – Пловдив се проведе IV кон-
грес на Българската асоциация на лаборантите в образната диагностика и терапия с участието на 
повече от 170 участници от страната и чужбина.  
 
Форумът започна с Workshop на тема: „Как да индивидуализираме КТ протокола за бял дроб“, орга-
низиран от проф. д-р Галина Кирова, дм и Boehringer Ingelheim. Събитието продължи с богата и раз-
нообразна програма, разкриваща новостите в областта на образната диагностика, нуклеарната меди-
цина и лъчелечението. 
 
В научната сесия, посветена на КТ бяха представени следните теми: „Стойност на КТ – комплексно 
изследване на коремни органи. Аспекти на КТ при ПОС“, „Аспекти на КТ при ПОС – случаи от 
практиката“, „КТ ангиография на горен крайник – протокол, начин на провеждане на изследването, 
ролята на рентгеновия лаборант за правилното провеждане на изследването“, „Многосрезова КТ на 
сърце – практични съвети“, „Възможности на съвременните КТ изследвания за ранното диагности-
циране на остро настъпили и животозострашаващи артериални заболявания“ и „Лъчетерапия на 
краниоспинална ос“. 
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НАД 170 СПЕЦИАЛИСТИ ВЗЕХА УЧАСТИЕ  

В  IV КОНГРЕС НА БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ  

НА ЛАБОРАНТИТЕ В ОБРАЗНАТА ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯ 
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В Денталната научна сесия бяха засегнати следните теми: „КТ с конусовиден сноп (СВСТ) – прак-
тични съвети“, „Ролята на СВСТ в ендодонтията“, „Лечение на тежка максиларна атрофия“, 
„Дигитална революция в денталната медицина“ и „Възможности на образните методи в денталната 
медицина при синдром на Трейчър Колинс“. 
 
В научната сесия „Рентген“ участниците се запознаха със следните теми: „Мястото и ролята на рен-
тгеновия лаборант по време на Ковид-19 пандемията“, „Целотелесна рентгенография (Fuul Body/
Long-Spine/ Longbone X-Ray Imaging)- съвременна методика в образната диагностика“, 
„Мамография на гърдата с томосинтеза - Hologic Genius™ 3D MAMMOGRAPHY™“, „Дигитални ре-
шения в образната диагностика“, „Принципите на класическата рентгенография в цифровата епо-
ха“ и „Параметри на рентгеновите изследвания – рентгенови филми, CR/DR системи. 
  
В научната сесия, посветена на МРТ бяха представени следните теми: „МРТ на долен крайник с ак-
цент върху травмите: коляно“, „МРТ на долен крайник с акцент върху травмите: тазобедрена става“ 
и „МРТ на долен крайник с акцент върху травмите: глезенна става“. 

 
В научната сесия за НМ инте-
рес предизвикаха следните те-
ми: „Клиничен случай от прак-
тиката – медуларен карцином 
на щитовидна жлеза“, „ Клини-
чен протокол за провеждане на 
PET/CT с 68 Ga FAPI“, „Синтез 
на галиеви радиофармацевти-
ци“, „Статични и динамични 
протоколи за сцинтиграфия на 
деца“ и „Поглед в бъдещето – 
преимущества на дигиталния 
РЕТ/СТ“. 
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В последната научна сесия бяха засегнати следните 
теми: „Вербална и невербална комуникация в здра-
веопазването“, „Правни аспекти на професията рен-
тгенов лаборант“, „Теоретична подготовка и отно-
шение към мерките за лъчезащита от стажантите – 
рентгенови лаборанти на МУ, МК-Плевен. Инди-
ректни подходи за редуциране на дозата“ и 
„Електронно обучение чрез CEO MOODLE на сту-
дентите от специалност „Рентгенов лаборант“ в Ме-
дицински колеж – Пловдив към Медицински уни-
верситет – Пловдив“ 
 
По време на конгреса се проведоха и сателитни сим-
позиуми, представени от фирмите подкрепящи кон-
греса: BRACCO/EWOPHARMA, SIEMENS Healthi-
neers, Software Company LTD, GE General Electric. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Във форума участие взеха шестима лаборанти от Отделението по образна диагностика на МОБАЛ “Д-
р Стефан Черкезов” – Мима Митева, Пламен Замфиров, Стефка Василева, Ивелин Иванов, Мирела Ге-
цова и Мариана Михайлова. Те представиха темата “Възможности на съвременните КТ изследвания за 
ранно диагностициране на остро настъпили и животозастрашаващи артериални заболявания”, предста-
вена от рентгенов лаборант Пламен Замфиров. Той запозна участниците в конгреса с клинични случаи 
от изследвания, проведени в отделението и показа образи на остро настъпили, проведени по спешност и 
доказани следните съдови промени: Белодробна тромб емболия, Дисекация на аорта, Аневризма на аорта 
и Синдром на Лериш. “Този конгрес е полезен за нас, специалистите по образна диагностика, защото той 
безспорно повишава нашата квалификация. Групата от Велико Търново беше ръководена от мене и съм 
радостна, че всички взеха активно участие по време на медицинския форум”, сподели през вестник 
„Янтра ДНЕС“ старши рентгенов лаборант Мима Митева. 
 

 

   

       КОНГРЕС 

                 
                БРОЙ 10         ГОДИНА 13              2022 г.          БАПЗГ  

БАП ЗГ           

 

 

 



28  

 
ЗДРАВНИ ГРИЖИ, брой 10/2022 

 

 

 

ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ  

НА ТЕМА „ТРАДИЦИИ И БЪДЕЩЕ В МЕДИЦИНАТА“ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПРЕЗ МАРТ 2023 Г. 

 

 

 
Юбилейна научна конференция с международно участие на тема „традиции и бъдеще в медицината“ организирана от Ме-
дицински колеж „Йорданка Филаретова“ към Медицински университет-София, ще се проведе на 21.03.2023 г. в онлайн 
формат чрез платформата за видеоконференции ZOOM. 
 

Срокът за регистрация, изпращане на резюме и платена регистрационна такса е до 15.12.2022 г. 
Крайният срок за изпращане на пълния текст на докладите за публикуване е до 10.02.2023 г. на ел. поща: conference-
MK180@mc.mu-sofia.bg 
 

Професионалистите по здравни грижи, които биха искали да участват в конференцията без доклад могат да се 
регистрират и да заплатят регистрационна такса  до 10.03.2023 г. 
 

Всеки автор може да участва с до два доклада, представени чрез Power Point презентация. Максималният обем 
на доклада е до 8 страници. Той може да бъде изготвен и представен на български или английски език. Макси-
малното време за изнасяне и обсъждане на един доклад е 10 мин. 
 

Докладите ще бъдат публикувани в издание на Медицински колеж „Йорданка Филаретова“. 
 

НАПРАВЛЕНИЯ, ВКЛЮЧЕНИ В КОНФЕРЕНЦИЯТА: 
  

• Перспективи и предизвикателства пред медицинското образование. 

- Иновативни подходи в медицинското обучение 

- Дигитализация и електронно обучение 

- Модерни комуникационни технологии 

- Глобализация 

• Здравни грижи 

• Обществено здраве и здравен мениджмънт 

• Клинична медицина. Телемедицина 

• Фармацевтични науки, козметология и естетика. Антиейджинг. 

• Рехабилитация и физикална терапия. СПА и уелнес 

• Лабораторна и образна диагностика 

• Дентално здраве 

 
Таксата включва: регистрация за участие, сборник с доклади от 
конференцията- издание на Медицински колеж „Йорданка Филаретова“, сертификат за участие. 
 

 Таксата за участие в конференцията за български участници - 80 лв. 

 За студенти и докторанти - 50 лв. 

 Таксата за участие в конференцията за чуждестранни участници - 80 евро 

 За студенти и докторанти - 50 евро 
 

Регистрационната такса се внася по банков път по посочената банкова сметка: 
 

Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ – 

МУ София Юробанк България АД 
BG 45 BPBI 7940 3163 9833 01 

BIC: BPBIBGSF 
Основание за плащане: Юбилейна конференция - МК 
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44 абсолвенти - медицински сестри и акушерки получиха дипломите си в Арена Шумен от ректо-
ра на Медицински университет - Варна  проф. д-р Валентин Игнатов на 8 октомври по време на 
тържествената церемония по дипломиране на Четвъртия випуск на Филиал Шумен. Полагането 
на клетва от завършващите медицински сестри и акушерки се извършва по утвърдена традиция в 
университета. В основата на тази клетва лежи обетът на Флоранс Найтингейл - английска меди-
цинска сестра, писател и статистик. Тя поставя основите на професионалното сестринство, като 
открива първото мирянско училище за сестри в света през 1860 г. Със свещички в ръка дипломира-
щите се медицински сестри и акушерки произнесоха клетва, информираха от Медицински уни-
верситет - Варна. 
 
Ректорът на Медицински университет – Варна проф. д-р Валентин Игнатов поздрави абсолвенти-

те. „Скъпи дипломанти, поздравявам Ви, защото от днес всички Вие сте горди възпитаници на лидера в 

медицинското образование в България – Медицински университет – Варна. Работете в хармония и разби-

рателство с лекаря и се отнасяйте с грижа и любов към пациента", отбеляза в словото си проф. Игна-

тов по време на церемонията. Ректорът получи кристален герб на Община Шумен. 

 

   
 
 
 

44 МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ И АКУШЕРКИ ОТ ФИЛИАЛ ШУМЕН НА МУ-ВАРНА 

ПОЛУЧИХА ДИПЛОМИТЕ СИ НА 8 ОКТОМВРИ 
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В поздравителен адрес председателят на УС на БАПЗГ Милка Василева се обърна към абсолвенти-
те: „Надяваме се, скъпи медицински сестри и акушерки, да намерите своето точно място за професионална 
реализация тук, в България!  Тепърва предстои да доказвате своите  знания и умения, своето милосърдие и 
желание за усъвършенстване в професията. Запазете и обогатете този силен заряд, който получихте от 
Вашите преподаватели по време на университетското си обучение! Струва си, заради Вашите пациенти и 
Вашите преподаватели, които дадоха максимума от себе си, за да добиете отлична професионална подго-
товка. От утре Вие сами ще трябва да се доказвате и развивате като специалисти. За Вашето  продължа-
ващо обучение можете да разчитате на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, 
която в сътрудничество с университети и университетски лечебни заведения, предлага разнообразни кур-
сове. Предлагаме и курсове за дистанционно обучение и онлайн обучения.“   
 

Милка Василева благодари на преподавателите, 

че през четирите академични години са обучава-

ли и възпитавали своите студенти да бъдат доб-

ри професионалисти и добри хора, да помагат 

на своите пациенти, но и на колегите си. 

„Участието на Вашите възпитаници в различни 

форуми и благотворителни инициативи без съмне-

ние е оставило незалечими следи в тяхното житейс-

ко и професионално  кредо“, изтъкна тя благодари 

на проф. Тончева за добрата организация на 

обучение и полезните инициативи на Филиал 

Шумен, които дават възможности на академич-

ния състав и младите хора да си поставят високи 

цели, които да постигат с упоритост и вдъхнове-

ние.  
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Отличникът на Випуск 2022 Габриела Николаева от специалност „Медицинска сестра" и студент-
ката с най-висок успех от специалност „Акушерка" Есра Абтулова, заедно със заместник-директора 
на Филиал Шумен доц. Теодора Евтимова произнесоха  клетвените думи и посветиха в тайнството 
на сестринската клетва студентите от Випуск 2022 във Филиал Шумен. Двете дипломантки споде-
лиха вълнението и топлите чувства от изминалите  години и поздравиха Ръководството от името 
на  абсолвентите. Габриела Николаева получи грамота „Отличник на Випуск 2022" от ректора на 
Медицински университет - Варна проф. д-р Валентин Игнатов и почетна грамота от името на кме-
та на град Шумен г-н Любомир Христов. Директорът на Филиал Шумен на Медицински  универ-
ситет - Варна проф. Соня Тончева беше удостоена с плакет на кмета на Община Шумен. 

    МЛАДА СМЯНА 
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Проф. Соня Тончева отправи пожелание към всички дипломанти: „Поздравявам ви с успешното дипло-
миране! Не забравяйте, че сте посланици на университет с 60 годишни традиции, но и модерен и високо тех-
нологичен - Медицински университет "Проф. д-р П. Стоянов" - Варна! Бъдете успешни в професионалното 
си развитие като медицински сестри и акушерки! Ние, вашите преподаватели ви предадохме знания и уме-
ния, за да помагате на нуждаещите се, но и да бъдете добри хора, да обичате живота, да се справяте с труд-
ностите! Попътен вятър!" – отбеляза още директорът на Филиал Шумен. 
 
Зам.-кметът на град Шумен д-р Найден Косев поздрави абсолвентите за избора на професия и пос-
тигнатите успехи. Бяха получени много поздравителни адреси за дипломирането на първия випуск 
на Филиал Шумен към Медицински университет – Варна. 
 
Студентите-отличници бяха отличени с грамоти и книги. Всички дипломанти получиха сребърна 
брошка с изображението на тракийската жрица и лечителка Лесескепра - благородничка с най-високо 
положение в социалната йерархия. До нас са достигнали накитите ѝ  - златни и сребърни украшения, 
носели тайнственото име Лесескепра - изписано на гръцки език на обиците ѝ . 
 
Малките възпитанички на Школата за класически танци към Център за подкрепа за личностно раз-
витие  към Общински детски комплекс „Анастас Стоянов" – Шумен, с ръководители Юлия Николова 
и Светла Денчева поздравиха академичното ръководство, дипломантите и гостите с балетно изпълне-
ние. Балерините представиха танца „Златни рибки". 

 
Специален музикален поздрав отправи вокално трио от паралелка профил „Изкуства" в СУ „Сава 
Доброплодни" – гр. Шумен. С изпълнението на Кристияна Ивайлова, Синем Зърън и Емилия Божи-
лова на авторската песен „България" завърши спектакълът в многофункционалната зала "Арена Шу-
мен", която беше препълнена в празничния ден. 
 
Гости на тържествената церемония бяха много ръководители на здравни, учебни и социални инсти-
туции, съсловни организации, граждани на Шумен. 
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На 1 октомври 2022 г. в читалище „Надежда“ - гр. Велико Търново се състоя тържествената церемо-
ния по дипломирането на Четвъртия випуск на Филиал Велико Търново на Медицински универси-
тет „Проф. д-р Параскев Стояноя“ - гр. Варна. Не е случаен изборът на историческото читалище, а 
името му вдъхновява новозавършилите медицински сестри и акушерки за нови предизвикателства.  
 
Ректорът на Медицински университет – Варна проф. д-р Валентин Игнатов поздрави абсолвентите. 
В словото си той каза: „Знам, че може да устоите на предизвикателствата. Направихте първия си избор. 
Дипломирането ще отвори нови възможности пред вас. Личните ви умения и мотиви ви помогнаха да стиг-
нете до тук. Знайте, че само образованието може да промени бъдещето на страната ни. Мечтайте без зад-
ръжки и постигайте мечтите си!“  
 
Директорът на Филиал Велико Търново доц. Диана Димитрова пожела на абсолвентите да продъл-
жат да следват сърцата си, защото това означава, че ще останат в България. Тук са техните родители, 
техните деца. 

 
 

 
 

ДИПЛОМИРА СЕ ЧЕТВЪРТИ ВИПУСК МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ И АКУШЕРКИ  

НА ФИЛИАЛ ВЕЛИКО ТЪРНОВО НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА 

 
 
 

    МЛАДА СМЯНА 
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На сцената дипломантките Теодора Миланова от специалност „Медицинска сестра" и Мартина 
Лещакова  от специалност „Акушерка", заедно с главен асистент Жана Павловска,  произнесоха 
клетвените думи и посветиха в тайнството на сестринската клетва новите медицински специалис-
ти. Със свещичка в ръка 14 акушерки и 9 медицински сестри се заклеха да поддържат най-високи 
стандарти при практикуване на професията си, да влагат висок професионализъм за благоденст-
вието на всички, да поддържат етични и колегиални отношения, които утвърждават и повишават 
имиджа на здравния професионалист.  
 
Председателят на УС на БАПЗГ Милка Василева изпрати поздравителен адрес до директора на 
Филиал Велико Търново доц. Диана Димитрова, преподавателите и абсолвентите в който се казва-
ше: „Позволете ми от името на Управителния съвет на Българската асоциация на професионалистите 
по здравни грижи и лично от мое име да Ви поздравя с днешния тържествен ден, в който абсолвентите от 
Випуск 2022 в специалностите "Медицинска сестра" и "Акушерка" във Филиал Велико Търново на Меди-
цински университет - Варна ще получат своите дипломи. Радваме се, че в редиците на нашето съсловие 
ще се включат  9 медицински сестри и 14 акушерки. Надяваме се, скъпи млади специалисти, че ще напра-
вите всичко възможно, за да бъдете най-мотивираните, най-знаещите и най-можещите! Със солидната  
подготовка, която сте получили, и с Вашата лична  отговорност можете да постигнете в бъдеще профе-
сионални успехи и признание!  
 
Уважаеми преподаватели, през 4-годишния курс на обучение Вие вложихте много усилия и новаторство, за 
получат Вашите студенти съвременни знания и полезни практически умения. И ето, че сега те тръгват 
по своя път, който ще им предложи редица предизвикателства и възможности.  
Скъпи медицински сестри и акушерки, каквито и трудности да срещате в професионалното си ежедневие, 
помнете, че винаги можете да поискате съвет от Вашите по-опитни колеги или Вашите учители. Пом-
нете, че професиите, които сте избрали изискват екипна работа, пълноценен контакт и доверие при рабо-
тата с пациентите. Важно е и непрекъснато да надграждате своите знания. За Вашето продължаващо 
обучение можете да разчитате на БАПЗГ,  медицинските учебни структури и университетските болни-
ци. Насреща сме да Ви информираме при проявен от Вас интерес. 
 
Пожелавам на всички прекрасен празник, здраве и много поводи за радост в личен и професионален план!“ 
 

    МЛАДА СМЯНА 

                 

                БРОЙ 1 0         ГОДИНА 13              2 022 г.          БАПЗГ  

БАПЗГ           

 
 

  БРОЙ 12               ГОДИНА  7                20 16  г.               БАПЗГ           

 

 



35  

 
ЗДРАВНИ ГРИЖИ, брой 10/2022 

 
 
  Новите медицински сестри 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                                                Новите акушерки 

 
 
 
Лично професор Валентин Игнатов връчи дипломите на абсолвентите.  
 
Отличник на випуск 2022 г. е Ростислава Кирилова Кьорчева от специалност „Акушерка“, завър-
шила с отличен успех 5,70 и отлични оценки на четирите държавни изпита, за което получи пла-
кет и парична награда.  
 

Ростислава Кьорчева сподели вълнението си пред академичното ръководство, своите 
преподаватели и колеги: „Днес е вълнуващ ден за мен и за колегите, с които заедно преживявахме 
последните 4 години. Вълнението ни е голямо, чувствата са смесени, страховете ни са много, но най-
силната емоция, която усещам в залата е гордост! Скъпи преподаватели, от името на випуск 2022 на 
Филиал Велико Търново, искам да изкажа благодарност за неуморния ви труд, търпението, примера и 
уроците които ни давахте и вярвам, че ще продължавате да ни давате. На добър час, колеги!" 
 
С най-висок успех от специалност „Медицинска сестра“ е Теодора Миланова – 5, 44. Пред репор-
терите тя сподели: „Моето обучение бе очаквано от много години, за това вложих сърце и душа. 
Мечтата ми беше да се занимавам с нещо, свързано с медицината. Смятам, че волята и мотивацията са 
ръководни за това да стигнеш до края”. Теодора вече се реализира като анестезиологична сестра към 
Операционния блок на МОБАЛ „Д-р Стефан Чаркезов” в гр. Велико Търново.  
 
Средният успех на завършилите от Четвъртия випуск медицински сестри е 4,80, а на акушерките 
– 4,72. 
 
Приветствия към абсолвентите произнесоха заместник-областния управител Станислав Николов, 
заместник-кмета на община Велико Търново Нейчо Генчев и изпълнителният директор на облас-
тната болница – д-р Красимир Попов.  
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На тържествената церемония, която се състоя на 15 октомври в Сливен, 32 абсолвенти - медицински 
сестри и акушерки получиха дипломите си от ректора на Медицински университет "Проф. д-р Па-
раскев Стоянов" - Варна проф. д-р Валентин Игнатов. За това съобщиха от пресцентъра на  МУ-
Варна.  
 
По време на дипломирането на Шестия випуск на филиал Сливен на МУ-Варна, завършващите 
медицински сестри и акушерки положиха клетва със запалени свещи в ръка по утвърдена традиция 
в университета. 
 
Ректорът на МУ-Варна проф. д-р Валентин Игнатов поздрави абсолвентите: „Скъпи дипломанти, 
днес имате повод за гордост. Започва професионалният ви път и ви предстои да докажете уменията, при-
добити в Медицински университет – Варна. Знам, че можете и че сте подготвени да устоите на предизви-
кателствата на нашето динамично време." 
 

   
 
 
 
 

В СЛИВЕН СЕ ДИПЛОМИРАХА 32 МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ И АКУШЕРКИ 
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Абсолвентите с най-висок успех са Да-
ниела Пламенова Пенова от специал-
ност „Медицинска сестра“ и Катя Пла-
менова Желязкова от специалност 
„Акушерка“ Те заедно с главен асистент 
Пепа Джеджева от Катедрата по здрав-
ни грижи във Филиал Сливен на МУ-
Варна произнесоха клетвените думи 
абсолвентите от Випуск 2022 на филиа-
ла. 

 
 
 
 
 
 

 
Кметът на Община Сливен Стефан Ра-
дев поздрави младите медицински спе-
циалисти за избора на професия и пос-
тигнатите успехи. Бяха получени много 
поздравителни адреси. 
 
Хор „Добри Чинтулов“ при Народно 
читалище „Зора – 1860“ – Сливен позд-
рави всички присъстващи с акапелно 
изпълнение на студентския химн. 
 
Гости на тържествената церемония бяха 
много ръководители на здравни, учебни 
и социални институции, съсловни орга-
низации, граждани на Сливен. 
 
 

    МЛАДА СМЯНА 
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На 4 октомври 2022 г. Филиал „Проф. д-р Иван Митев“ на Медицински университет – София по 
традиция отбеляза своя патронен празник – рождената дата на бележития учен, който е патрон 
на учебното заведение от 2013 г.  
 
Проф. д-р Иван Митев е български професор, педиатър-кардиоревматолог и откривател на шес-
тия сърдечен тон, наречен „тон на Митев“.  
 
През 1972 г., докато преслушва сърцето на пациент, д-р Митев долавя допълнителен тон. Несигу-
рен в своето откритие, продължава преглеждането и на други пациенти. През 1974 г. Иван Митев 
дава гласност на своето откритие в бр. 4 на списание „Педиатрия“. Откритието му е признато 
през 1980 г. и в негова чест е издадена единствената по рода си марка в света, свързана с кардиоло-
гията, наречена „VI тон“. 

    МЛАДА СМЯНА 
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ФИЛИАЛ ВРАЦА НА МУ-СОФИЯ ОТБЕЛЯЗА СВОЯ ПАТРОНЕН ПРАЗНИК 
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Във връзка с 1-ви октомври - Международен 
ден на възрастните хора, студенти и препо-
даватели от учебен сектор „Рехабилитатор" 
към Медицински колеж – Варна, посетиха 
Комплекс за социални услуги за възрастни 
хора „Гергана", съобщиха от МУ-Варна. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
По време на посещението бяха проведени 
рехабилитационни мероприятия сред пот-
ребителите – частичен масаж, лечебна 
гимнастика, дозирано ходене. Междуна-
родният ден на възрастните хора е символ 
на единството и приемствеността на поко-
ленията. Житейският опит, оптимизъм и 
социална позиция на възрастните хора са 
полезен модел за подражание от младите. 
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СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОТ УЧЕБЕН СЕКТОР „РЕХАБИЛИТАТОР“ 

ПРОВЕДОХА РЕХАБИЛИТАЦИОННИ МЕРОПРИЯТИЯ В ДОМ „ГЕРГАНА“ 
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На 30 септември 2022 г. преподаватели и студенти от учебен сектор „Рехабилитатор" организираха 
поход като част от календара на събитията по повод 80 години Медицински колеж – Варна. Идея-
та  бе да се популяризира ходенето пеша и да се обърне внимание на значението на движението в 
ежедневието на хората. 
 
По време на похода, студентите обърнаха внимание на всички участници, че близкият пешеходен 
туризъм е средство за борба с хипокинезията и има за цел подобряване на общото здравословно 
състояние, както и  предпазване от заболявания. В предварителна беседа организаторите изтъкнаха 
предимствата на пешеходните походи - подходящи са за хора от всички възрастови групи, стремя-
щи се към хармоничен начин на живот. Пешеходният туризъм и разходките са средство за активна 
почивка, за преодоляване на емоционалното и нервно-психичното напрежение. Добре е ежедневно 
да се изминават около 4-5 км пеш, а през почивните дни и до 10-15 км. 

 
 

Тази инициатива съвпада с Европейския ден 
на спорта в училище, който се отбелязва в 
последния петък на месец септември. Основ-
ната цел на кампанията е да се насърчи физи-
ческата активност сред учениците в България 
и цяла Европа и да включат повече деца и 
млади хора. Походът завърши със спортни 
игри.  
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На 20 октомври 2022 г. в Първа аудитория на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоя-
нов“ – Варна се състоя Тържествен академичен съвет, посветен на 80-годишния юбилей на Меди-
цински колеж- Варна. По този повод председателят на УС на БАПЗГ изпрати поздравителен адрес 
до директора на Медицински колеж – Варна проф. Антоанета Цветкова.  
 
В поздравлението се казваше:: „От името на Управителния съвет на Българската асоциация на професио-
налистите по здравни грижи и лично от мое име поднасям поздравление към участниците в Тържествения 
академичен съвет, посветен на 80-годишния юбилей на Медицински колеж – Варна. През годината Вие и Ва-
шите студенти проведохте много интересни и полезни инициативи, свързани с тази паметна годишнина, 
която показва вложените усилия и изминатия път от създаването на Училището за милосърдни сестри 
през 1942 година през няколко трансформации на учебната структура до създаването на Медицински колеж 
Варна към Медицински университет – Варна през 1997 г. За осем десетилетия преподавателите на колежа 
са подготвили над 17 000 здравни специалисти, повечето от които са намерили своята професионална реа-
лизация в България. В момента тук се обучава новата смяна професионалисти от 8 специалности, сред кои-
то три са в сферата на здравните грижи - „Медицински лаборант“, „Рентгенов лаборант“ и 
„Рехабилитатор“. Прекрасно е, че Медицински колеж – Варна, като структура на Медицински универси-
тет – Варна, дава златна възможност на третокурсници с много добър успех да добият повече практически 
опит като участват в двумесечна практика във водещи лечебни заведения в ЕС по програма „Еразъм +“.   
 
Скъпи преподаватели, през годините с Вашата преподавателска и изследователска работа, Вие доказахте, че 
сте силен и обединен отбор. Вашите студенти също успяват да покажат единство с разнообразните благот-
ворителни инициативи, които провеждат. Особено впечатляващо беше отборното бягане „80 км заедно“, в 
което се включиха най-добрите бегачи на колежа и университета. Освен на юбилея на Медицински колеж – 
Варна, събитието беше посветено на популяризирането на донорството, трансплантацията и опазването 
на очното здраве. Утре предстои да се проведе друго събитие от годишния календар  със събития, посветени 
на юбилея – Десетата научна среща за преподаватели и студенти с международно участие.   
  
Пожелавам здраве и нови успехи на Вас и Вашите студенти!“ 
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На 20 октомври 2022 г. в Аула „Магна“ на Медицински университет – Пловдив се състоя тържествено 
честване, посветено на 80-годишнината от основаването на Училището за медицински сестри 
„Княгиня Мария Луиза“ и 50-годишнината от откриването на сградата на Медицински колеж – 
Пловдив. По този повод председателят на УС на БАПЗГ изпрати поздравителен адрес до директора 
на Медицински колеж – Пловдив  доц. Мария Божкова и ръководителя на Катедра „Сестрински гри-
жи“ доц. Даниела Танева.  
 
В поздравлението се казваше: „За мен е чест и удоволствие за Ви поздравя, от името на Управителния 
съвет на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, за 80-годишния юбилей от основа-
ването на Училището за медицински сестри „Княгиня Мария Луиза“ и 50-годишнината от откриването на 
сградата на Медицински колеж – Пловдив.  
 
През годините Медицински колеж – Пловдив се разви като модерна учебна база с отлично подготвени препо-
даватели за обучение на нови кадри в професионално направление „Здравни грижи“. Много възпитаници на 
колежа, сред които медицински и рентгенови лаборанти, рехабилитатори и професионалисти от още пет 
специалности, работят в сферата на здравеопазването. Освен с висок професионализъм, те се отличават и 
със своя алтруизъм, следвайки девиза на колежа: „Тук, сега и завинаги – помни, че си човек!“.    
 
Скъпи преподаватели, още от студентската скамейка Вие учите студентите си да бъдат обърнати към 
здравните нужди на обществото. Тази година Вие и Вашите възпитаници проведохте много благотворител-
ни инициативи в подкрепа на болни хора, подпомогнахте инициативата „Капачки за бъдеще“ за закупуване-
то на Специализирана неонатална линейка, изградихте с дарения чешма в двора на колежа. Широк обществен 
отзвук получи и Вашата кампания „Дари и измери“, в която с дарения според възможностите си се включи-
ха много пловдивчани и гости на Пловдив като в замяна получиха информация за своето кръвно налягане, 
кръвна захар, как да се хранят здравословно и др. Съвместно с Факултета по обществено здраве и Фармацев-
тичния факултет на Медицински университет – Пловдив осъществихте прекрасна инициатива за децата – 
изготвянето на Наръчник за родителите с различни методи за повишаване на имунната система на подрас-
тващите.  
 
Бих искала да спомена и Вашите усилия в развитието на фундаменталните и приложни изследвания, нови-
те Ви проучвания за постигане на качествено образование на медицинските специалисти в онлайн среда, про-
учвания в сферата на рентгенографията, кинези-терапията и физиотерапията, диетологията и хранене-
то, медицинската лингвистика и др.  
 
Скъпи преподаватели и студенти, на днешния ден Вие поглеждате назад, за да оцените стореното дотук и да 
отправите благодарност към основоположниците и следовниците на школата по здравни грижи в Пловдив. 
Пожелаваме Ви да бъдете здрави и с бликащ ентусиазъм да продължите да се изграждате  като професиона-
листи и човеци!“ 

 

   
 

 

 

ТЪРЖЕСТВЕНО ЧЕСТВАНЕ ЗА 80-ГОДИШНИЯ ЮБИЛЕЙ  

НА МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ - ПЛОВДИВ 
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На 19 октомври 2022 г.  се състоя онлайн се състоя онлайн конференция на тема „Социална отговорност и здраве“, 
организирана от Българската секция към Международната мрежа по биоетика и Факултета по обществено здраве 
„Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ при Медицински университет – София. 
 
Конференцията беше открита с доклад на тема “Здраве и съвременни предизвикателства пред социалната 
справедливост и солидарност, представен от проф. Цекомир Воденичаров – създател и дългогодишен декат на 
Факултета по обществено здраве на МУ-София. 
 
По време на втората сесия бяха представени разнообразни теми: 

 

• „Ролята на емпатията в съвременните системи на здравеопазване“ с лектор проф. Асена Сербезова;  
 

• „Етичните нарушения в медицинските изследвания“ с лектор  доц. Николай Христов;  
 

• „Благополучието като измерение на социалната отговорност и здравето“, подготвена от гл.асистент 
Елисавета Петрова - Джеретто, доц. д-р Наталия ЩереваНиколова и доц. д-р Радка Горанова- Спасова;  

 

• „Eтичнo съобразенo проектиране на информацонни системи и социална отговорност“, представена от доц. 
Йоанис Патиас;  

 

• „Правно-етични аспекти на регулативните стандарти в здравеопазването“,  представена от  гл. Асистент  
Ани Митева;  

 

• „Кардиопревенция: Потенциал на физиотерапията за въздействие върху рисковите фактори на социално-
значимите сърдечни заболявания“, представена от проф. д-р Ивет Колева- Йошинова. 

   
В поздравителен адрес до председателя на Българската секция по биоетика доц. д-р Александрина Воденичарова 
и участниците председателят на УС на БАПЗГ Милка Василиева написа: „Днес повече от всякога е нужно да се спаз-
ват етичните норми, част от които са и нормите по биоетика. По време на двете сесии на конференцията ще бъдат пред-
ставени интересни доклади и презентации, свързани със здравето и съвременните предизвикателства, необходимостта от 
повече емпатия в съвременните здравни системи, разглеждане на етичните нарушения при провиждането на медицински 
изследвания, проектирането на информационни системи на базата на етиката и социалната отговорност и още интерес-
ни теми. Прекрасно е, че студентите  ще бъдат активни участници със своите есета и постери, посветени на въпроси от 
биоетиката, които биха могли да доразвият в бъдеще.“   

 
В поздравлението се казваше още: „БАПЗГ като съсловна организация и регулиращ орган за прилагане на качествени здравни 
грижи полага непрекъснати усилия, с партньорството на учебни и лечебни заведения, да се спазват етичните норми при 
работата в медицинските екипи и грижата за пациентите. Едно от условията да се случва е подобряването на здравната 
култура и информираността на пациентите, добър диалог с тях и не на последно място достатъчно медицински специа-
листи, които да имат време да прилагат холистичния метод при оказване на здравните грижи. Надяваме се с подкрепата 
на държавата и новоизбраните народни представители да постигнем повече в областта на етиката и биоетиката в сфера-
та на здравните грижи.“ 
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„СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ И ЗДРАВЕ“ 
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"Националната детска болница трябва да е държавна, високо технологична и да отговаря на всички съвре-
менни архитектурни виждания. Освен това, трябва да има парк около нея, за да могат да излизат малките 
пациенти на открито, когато това е възможно. Това трябва да е една изключително добре оборудвана сгра-
да. Още по-важно е в нея  да има високо квалифицира персонал. Според мен, това е големият проблем, защо-
то обикновено говорим само за сградния фонд, къде да бъде, в коя част на София или на страната.  Необхо-
димо е да коментираме обаче, че няма достатъчно персонал, който в момента, в който болницата е готова, 
да влезе в нея и да започне да работи активно. В компетенциите на евентуално следващо правителство е да 
прецени как точно да се действа. Може би има възможност и за публично-частно партньорство или други 
варианти", сподели пред Clinica.bg Милка Василева, председател на УС на БАПЗГ.  Тя подчерта, че 
България е единствената страна в ЕС без държавна специализирана детска болница.  
 

"Биха могли да се появят най-различни частни инвестиции,  независимо от това, контролът категорично 
трябва да се осъществява от държавата", коментира Василева.  
 

Председателят на БАПЗГ изтъкна: "Няма да кажа нищо ново в сравнение с това, което говоря в последни-
те десет години, а именно, че кадровият потенциал е под критичния минимум. Ние винаги сме казвали, че 
държавата трябва да вземе спешни мерки за справяне с този проблем. За съжаление, той е и европейски, и 
световен. Затова и Световната здравна асамблея призова държавите да инвестират в специалистите по 
здравни грижи и в дейностите по здравни грижи, защото са изключително важна част от работата на ме-
дицинския екип. Ние сме убедени, че за да има интерес към професията на медицинската сестра, акушерка-
та, лекарският асистент, рехабилитаторът, медицинският и рентгеновият лаборант трябва да получат 
достойно заплащане и по-добри условия на труд."  
 

Според Милка Василева по-активните действия от страна на държавата и на университетите, по-
доброто отношение на работодателите в лечебните заведения ще създадат мотивация на младите 
хора да остават в страната. "Още по-важно е отношението на обществото към нашите професии, защото 
в последните години, когато се говори за здравеопазване хората е сещат единствено за лекарите. Ние сме 
невидими поради факта, че сме много малко. Когато медиите започнат да отразяват добрите практики, а 
не само лошите, тогава ще се засили и интереса на младите хора към тези професии. Няма място за безна-
деждност. Цялото общество и всички участници в здравеопазването трябва да направят всичко възможно, 
за да имаме кадри. Това важи в пъна степен и за лекарите, защото знаем, че в последните години педиатри-
те са много малко. Нека бъдат изпълнени исканията ни за кадрите, за да не се окаже, че имаме национална 
детска болница, а няма кой да влезе и да работи в нея", подчерта Милка Василева. 
 

Публикувано на 07.10.2022 г. 
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Милка Василева, председател на УС на БАПЗГ:  

 

НАЦИОНАЛНАТА ДЕТСКА БОЛНИЦА ТРЯБВА ДА Е ДЪРЖАВНА 
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От Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи изразиха своята подкрепа към протестите 
на медицински сестри и други медицински специалисти в "МБАЛ - Добрич". Това става ясно от тяхна позиция, 
изпратена до медиите, информира Zdrave.net. 
 
Протестът в Добрич се организира от Синдиката на българските медицински специалисти. Исканията на меди-
цинските сестри са основните им трудови възнаграждения да достигнат 1 500 лв., колкото са договорени в отрас-
ловия Колективен трудов договор. 
 
Ето и пълния текст на позицията на БАПЗГ: 
 
"Управителният съвет на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи изразява своята пълна съпри-
частност и подкрепа към протестните действия на медицински сестри и други медицински специалисти и лица от 
"МБАЛ—Добрич". 
 
Ние от БАПЗГ, съвместно със Синдиката на българските медицински специалисти, многократно призовавахме всички 
отговорни институции в държавата и парламентарно представените политически партии да вземат решение за остой-
ностяване на медицинския труд и промяна на модела за финансиране в здравеопазването. Писахме декларации, проведохме 
множество протести, заявявайки че не можем да се примирим с унизителното заплащане на висикоквалифицирания ни 
труд и продължаващото обезкръвяване на лечебните заведения от медицински специалисти заради отлива от благородни-
те и трудни професии в направление "Здравни грижи".  Многократно поставяхме въпроса за необходимостта от приема-
не на дългосрочна Национална стратегия за развитието на здравните грижи в България. Честата смята на министрите 
на здравеопазването и нестабилността на  политическата система у нас водеше до закъснели и половинчати решения, 
които не допринесоха за подобряване на здравната система и положението на медицинските специалисти. 
 
Още през месец юли 2022 г. Синдикатът на българските медицински специалисти и БАПЗГ откриха подписка с искане 
медицинските специалисти у нас да получат от своите работодатели началните основни месечни заплати, залегнали в 
Колективния трудов договор за отрасъл “Здравеопазване”. Поради прекъсване на работата на 47-ото Народно събрание 
продължихме да събираме подписи и получихме подкрепата на голям брой медицински специалисти от цялата страна. 
Очакваме 48-ото Народно събрание да започне работа, за да внесем подписката.  
 
Дълго време се надявахме политиците да предложат работещо решение за задълбочаващата се кадрова криза в здравеопаз-
ването в отговор на нашите широко оповестявани данни за критична липса на медицински сестри, акушерки, медицинс-
ки и рентгенови лаборанти, рехабилитатори и фелдшери. Нашето търпение и сили са на изчерпване. В условията на 
политическа и финансова криза единственият ни полезен и достоен ход са протестните действия. Ние открито заявя-
ваме пред българските пациенти и цялото ни общество, че не можем да продължим да изпълняваме качествено професио-
налните си задължения поради претоварване и преумора заради полагане на извънреден труд, често в разрез с нормите за 
допълнителен труд, залегнали в Кодекса на труда. Събитията в Добрич са първата крачка от организирани национални 
протести  на медицинските специалисти. Този път ще бъдем непреклонни и ще отстояваме докрай правото си на досто-
ен труд в името на българските пациенти, които заслужават качествено лечение и здравни грижи! Сигурни сме, че об-
ществото е на наша страна, защото на всички ни е ясно, че без бързи и решителни промени българското здравеопазване 
все повече ще затъва в блатото на нерешените повече от две десетилетия проблеми." 
 

Публикувано на 14.10.2022 г. 
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БАПЗГ ПОДКРЕПИ СТАЧКУВАЩИТЕ МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ В "МБАЛ - ДОБРИЧ" 
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Протест на медицински сестри, санитари и медицински секретари се проведе днес в Многопрофил-
ната болница за активно лечение в Добрич, съобщи БНР на 14.10.2022 г.  
 

Медиците напуснаха работните си места в рамките на един час, като заявиха готовността си да про-
дължат да го правят всеки ден в продължение на една седмица. Тяхното искане е основната им ме-
сечна заплата да стане 1 500 лв. В момента възнаграждението им е около 1020 лева, след като от месец 
август ръководството на лечебното заведение повиши заплатите с 25%, а допълнителните възнаграж-
дения със 100%.  
 

Десетки медицински сестри преустановиха днес работата си и слязоха в знак на протест пред сграда-
та на болницата. От четири месеца Синдикатът на българските медицинските специалисти към 
Многопрофилната болница в Добрич преговаря с ръководството за подписването на Колективен 
трудов договор, но след като не получи съгласие за увеличение на основните заплати до 1500 лв., на-
пусна преговорите и обяви стачна готовност. По думите на протестиращите кадровият дефицит на 
медицински сестри в национален мащаб няма да бъде преодолян, докато заплащането им е непро-
порционално на натоварването. 
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МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ОТ „МБАЛ - ДОБРИЧ“ ПРОТЕСТИРАТ  

С ИСКАНЕ ЗА ОСНОВНА МЕСЕЧНА ЗАПЛАТА ОТ 1500 ЛЕВА 
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Снежана Николова, акушерка в болницата и председател на структурата на СБМС в „МБАЛ-
Добрич“: “От 4 месеца преговаряме с директора на болницата, но не ни обърна никакво внимание, про-
такаше преговорите, нищо не договорихме. В крайна сметка от 820 лева начална заплата от 1 август бе 
увеличена с 25%. В момента основните заплати са 1020 лева. Ние искаме да се достигнат праговете на 
договорените основни заплати в отрасловия Колективен трудов договор – 1500 лева за медицинските спе-
циалисти, 910 лева - за санитарите.“ 
 
„Ние се борим за повишаване на заплатите в системата, за да можем да привлечем нови кадри, които да 
работят в болницата“, коментира една от протестиращите. 
 
„Не сме съгласни със заплатите, които ни дават. Така е не само в нашата болница. Министерството на 
здравеопазването обеща нещо, което не изпълни. Но аз имам малко по-друга позиция – не може да се при-
тискат шефовете на болници, защото те не могат да извадят пари от джоба си. Министерството 
трябва да осигури някакво дофинансиране. Аз искам да задам въпрос на това министерство: Къде са здрав-
ните осигуровки на близо 700 000 българи?!“, заяви лаборантката Емилия Проданова пред микрофо-
на на репортера Мая Щърбанова. 
 
По думите на Проданова в болницата липсват не само лаборанти, но и медици от други специал-
ности. Тя уточни, че заплащането, което взимат се базата на 60-70 часа допълнителен труд месеч-
но, който полагат тя и колегите ѝ . Тя допълнѝ, че в Реанѝмацѝята медѝцѝте дават по 130 - 150 чака 
допълнѝтелен труд. „Мисля, че това, което ни е позволено по закон е 150 часа допълнителен труд на 
година“, ѝзтъкна Проданова.  
 
Даниела Иванова, старша сестра на „Съдебна медицина“: „Работя в болницата 25 години и съм тук 
за да потърся правата си и в крайна сметка някой да обърне внимание за това, което се случва в здравео-
пазването. Срам и позор за такива политици, които не ги интересува как живеем ние и какво правим, как 
работим накрая на силите си. Условията ни на труд са безобразни. Погледнете, това е талон за храна, 
който струва 2 лева на ден. Това е подигравка с хората.“ Според нея въпросът със заплатите касае 
както работодателите, така и държавата: „Държавата трябва да регулира процесите, включително и 
за заплащането на медицинския труд. Изсипвайки едни пари в здравеопазването де факто ние не знаем 
при кого отиват и как.“  
 
От ръководството на Многопрофилната болница в Добрич не изпратиха представител по време 
на протеста и излязоха с писмена позиция до медиите, в която заявиха, че заложеният допълните-
лен финансов ресурс с увеличението на клиничните пътеки с 25%, своевременно е бил насочен 
за увеличение на основните заплати на всички работещи в "МБАЛ-Добрич" АД с 25% от 1 август 
2022 г. Достигнатата средна брутна заплата за лекар е 3400 лв., за медицински специалист – 2300 
лв., за специализант – 2700 лв. и за санитар - 1100 лв. „Независимо от това СБМС настоява за ново 
допълнително увеличение на заплатите. Това би довело до трайна и необратима финансова нестабил-
ност, във всяка една болница, както и в "МБАЛ-Добрич" АД в условията на финансирането към настоя-
щия момент и актуалния инфлационен процент“, изтъкват от ръководството на лечебното заведе-
ние. 
 
На протеста присъства и Мая Илиева, председател на Синдиката на българските медицински 
специалисти. Според нея е напълно погрешна системата за формиране на заплатите в българско-
то здравеопазване и положението на болниците като търговски дружества. 
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                                                  Мая Илиева, председател на УС на СБМС 
 
 
„Тук за съжаление работодателят дава 2/3 от заплатите като допълнителни добавки. Това означава само 
едно – тези добавки не са с постоянен характер и винаги могат да бъдат отнети на работещите колеги. В 
болницата изключително много се работи извънреден труд. Когато колегите са на по-ниски заплати, полу-
чават и по-малко за извънредните часове труд, който полагат защото извънредният труд е процент от 
основната заплата. На практика колегите не просто работят в болницата, те живеят в болницата. Ние 
станахме заложници на тази система – всички работещи в тези структури. На нас ни омръзна да ни прех-
върлят във въртележката на търговските дружества, на търговията – приходите и разходите и т. н. Така, 
както не плащат на полицаите за заловен престъпник и на пожарникарите за угасен пожар, така моля да 
бъде и отношението към нас“, изтъкна пред БНР Мая Илиева. 
 
Медицинските сестри, излезли на протеста днес, са категорични, че ако няма реакция от страна на 
ръководството на болницата или Министерството на здравеопазването, след една седмица те изця-
ло ще напуснат отделенията. 
 

Излъчено на 14.10. 2022 г. 
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УМБАЛ " ПРОФ Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ " В СТАРА ЗАГОРА ВЪВЕЖДА  

ГЕНЕТИЧНА ДИАГНОСТИКА НА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ 

 

От 24 октомври УМБАЛ " Проф. д-р Стоян Киркович " в Стара Загора въвежда генетична диагностика на онко-
логични заболявания - рак на дебелото черво и ректума, рак на белия дроб, рак на млечната жлеза, на простата. 
Това съобщи доц. Георги Минков, зам.-директор на лечебното заведение пред Радио Стара Загора. 
 

Такива диагностични изследвания ще се провеждат и при пациенти започнали лечение, но ефекта от това е 
липса на отговор от терапията или прогресиране на заболяването. 
 

„Онкологичните заболявания стават все по-агресивни и реално откриваме все повече нови случаи. При немалка част от 
тези нови случаи обаче не постигаме желаните резултати – по-адекватна терапия, по-дълга преживяемост, по-добро 
качество на живот. Това ни накара да бъде по-активни в изследването на разбирането на т.нар. биология на тумора“, 
каза доц. Минков. Той подчерта, че се типизира тумора, за да може да се приложи най-доброто лечение към 
него. „Ще правим диагностика чрез туморна тъкан, взета с биопсия или чрез периферна кръв, взета с венопункция на 
онкологичния пациент“, каза още специалистът. 
 

Научният напредък при изучаването на онкологичните заболявания през последните години доведе до утвър-
ждаването на нови вид лечение - т.нар. прицелна терапия. Тази терапия предоставя възможност на лекарите да 
определят лекарства, които са насочени директно към съществуващите в организма ракови клетки, без да ув-
реждат здравите му структури. Прицелната терапия е индивидуализирано лечение, съобразено с нарушените 
функции на редица гени, разположени в туморната тъкан. Определянето на необходимостта от лекарства, с 
които ще се лекува пациентът с онкологично заболяване ще допринесе до значително намаляване или избягва-
не на страничните ефекти от прилаганите до момента цитостатици. 

 
 

 
 

УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА“ ПЪРВА В СТРАНАТА ПРЕМИНАВА  

КЪМ НОВ СТАНДАРТ ЗА ИМПЛАНТАЦИЯ НА ПЕЙСМЕЙКЪРИ 

 

УМБАЛ „Александровска“ първа в страната преминава към изцяло нов стандарт за имплантация на конвенцио-
нални пейсмейкъри. Това съобщи началникът на отделението по “Електрокардиостимулация и електрофизио-
логия” към Клиниката по кардиология на болницата д-р Светослав Куртев, цитиран от пресцентъра на лечеб-
ното заведение. За това информира Zdrave.net на 22.10.2022 г. 
 

През изминалата седмица в лечебното заведение се проведе поредната обучителна среща за имплантация на 
физиологични пейсмейкъри, на която д-р Куртев и д-р Давид Жижек от University Medical Centre, Любляна, 
Словения имплантираха на четирима пациента по нов начин пейсмейкърни електроди във възбудно-
проводната система на сърцето. С тази среща завърши и програмата за обучение на този метод в УМБАЛ 
"Александровска", която вече е готова да премине изцяло към новия стандарт на имплантация. 
 

По думите на д-р Куртев самата идея за възникване на този тип физиологично пейсиране е налична отдавна, но 
практическото ѝ  осъществяване е било изключително трудно и поради тази причина - неприложимо в нормал-
ни условия. През 2020 г. е описана за първи път настоящата техника, която поставя електрода в лявото бедро на 
възбудно-проводната система, дълбоко септално в сърцето. Малко по-късно почти всички от водещите центрове 
в Европа и Америка започват да имплантират пейсмейкъри по този начин, а през 2022 г. няколко от тях изцяло 
преминават към този начин на имплантация. 
 

„Ние, като университетски център, не можем да изоставаме от световния опит и много бързо взехме решение да послед-
ваме тенденцията, веднага след като това беше възможно“, посочва д-р Куртев. Специалистът увери, че на този етап, 
новият начин за имплантация, с всички необходими консумативи, е изцяло реимбурсиран в Клиниката и не се 
изисква допълнително заплащане от пациента. 
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КОТЕЛ ЩЕ РАЗПОЛАГА СЪС ЗОНА ЗА МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ ОТ 1 НОЕМВРИ 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Отделението по вътрешни болести в Котел се мести в сградата на общинския Медицински център (бившия Роди-
лен дом) в града, съобщи Кotel.bg на 17.10.2022 г. Идеята е на кмета на Община Котел Коста Каранашев и на из-
пълнителния директор на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ - Сливен д-р Васислав Петров. Целта е от 1 ноември в 
Котел да се оформи здравна зона, в която всички медицински услуги, необходими на пациентите да могат да се 
получават на едно място. 
 
„Непосредствената близост на Центъра за спешна медицинска помощ и Диагностично– консултативния център, с каби-
нетите на общопрактикуващите лекари доведе до логичната идея да се организира зона от такъв тип, която да предлага 
здравни услуги на едно място. Отдалечеността на Отделението по вътрешни болести към МБАЛ „Д-р Иван Селиминс-
ки“, което беше в края на града, създаваше неудобство сред пациентите, нуждаещи се от хоспитализация. С преместване-
то на отделението в Медицинския център се цели да се съкрати пътя на нуждаещите се от хоспитализация пациенти, 
които страдат от пулмологични и кардиологични заболявания. По този начин ще се улесни достъпът им до утвърдени 
лекари специалисти“, коментира промяната кметът на Община Котел Коста Каранашев. „Жителите на Община 
Котел заслужават да имат място, в което да се възползват от съвременна медицинска апаратура, а болничният им прес-
той да е в просторни и чисти стаи, всяка от които разполага със самостоятелен санитарен възел“, каза още градоначал-
никът. 
 
„Отделението ни разполага с приемно-консултативен кабинет, трима лекари, седем медицински сестри и шест санитар-
ки. Разкритите легла по пулмология и кардиология са 18. Отделението има собствен ехокардиограф и ЕКГ“,  каза д-р Ва-
сислав Петров, изпълнителен директор на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“- Сливен. Той допълни, че професио-
налната дейност, осъществявана от лекарите и другите медицински специалисти е насочена към лежащо болни, 
спешни и планови пациенти с остри белодробни и сърдечно-съдови заболявания, които се нуждаят от активно 
болнично лечение. 
 
Сградите, които ще предлагат здравни услуги в една зона с разположението си позволяват лесен достъп до меди-
цинска помощ и на всички хора от групи в неравностойно положение, а Отделението по вътрешни болести ще 
продължи да осигурява денонощен прием на болни по спешност, 12-часов планов прием и 24-часова диагностика 
на пациенти от Община Котел. 
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ИНОВАТИВЕН ПИРОН ЗА ФИКСАЦИЯ ПОМАГА ПРИ ТЕЖКА АРТРОЗА НА ГЛЕЗЕНА 
 

Иновативен пирон за фиксация може да помогне в случаи, при които има тежка артроза на глезена, информи-
ра Zdrave.net на 25.10.2022 г. като се позова на съобщение от УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“. В болницата 
медицинското изделие е приложено за първи път в страната в Клиниката по ортопедия и травматология от еки-
па на проф. Пламен Кинов. Той е използван при 74-годишна жена, която миналата година е била блъсната от 
лек автомобил, който почти минава през крака ѝ . Вследствие на инцидента получава тежка фрактура на глезе-
на. Въпреки претърпяна операция, тя не може да стъпва на оперирания крак, тъй като болките са ужасни.  
 
След консултация с проф. Кинов следва нова интервенция. „При прегледа на пациентката установих, че ставата е 
почти унищожена. Явно предишната операция не е успяла да възстанови ставата и в следствие на това пациентката 
беше развила тежка артроза. Обикновен пирон за фиксация в този случай нямаше да помогне и затова започнах да търся 
друг вариант. Радвам се, че подходът, който използвахме, се оказа успешен и днес госпожата беше изписана в много добро 
състояние", сподели проф. Кинов. След 14 дни ще бъдат махнати конците, след което предстои рехабилитация. 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
СТАРТИРА МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОФИЛАКТИКА, 

СКРИНИНГ И ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ПАЦИЕНТИ С РАК НА ГЪРДАТА 

 

BreastHelp - мобилно приложение за профилактика, скрининг и проследяване на пациенти с рак на гърдата 
стартира на 13 октомври. То може да се инсталира през медицинската платформа Healee на всякакъв вид елект-
ронни устройства, информира Zdrave.net като се позова на съобщение от УМБАЛ "Лозенец". 
 
Идеята за създаването на първото безплатно мобилно приложение у нас и алгоритъмът за поведение са дело на 
д-р Ваня Митова, началник на Отделението по обща хирургия на УМБАЛ „Лозенец“  с помощта на професио-
нален екип от IT специалисти. 
 
Ракът на гърдата е най-честото и най-значимото медико-социално злокачествено заболяване при жените в цял 
свят .Въпреки усилията, които се полагат за пациентите, това малигнено заболяване продължава да бъде водеща 
причина за смърт сред пациентите с онкологични заболявания. Същевременно с това при значително по-ниска 
заболеваемост (127.4 заболели на 100 000 души население спрямо 170 заболели на 100 000 души население за Ев-
ропа), България е с по-висока смъртност (46.2 починали на 100 000 души население спрямо 40.6 починали на 100 
000 души населениеза Европа) и по-ниска 5-годишна преживяемост (с 11,1% по-ниска от средната за Европа спо-
ред EUROCARE-5). 
 
Една на всеки осем жени е диагностицирана с рак на гърдата в живота си. Ранното му откриване обаче може да 
доведе до напълно излекуване. За вече болните жени е от изключителна важност да се осигури бърз и лесен дос-
тъп до всички необходими специалисти, както и навременно и адекватно лечение и проследяване по време и 
след преминалото лечение. 
 
Именно поради тези причини е създаден BreastHelp – мобилно приложение, насочено към повишаване на ин-
формираността за рака на гърдата и обединяващо редица функции за осигуряване на: профилактика, скри-
нинг и проследяване на здрави жени и вече диагностицирани с това заболяване пациенти, улеснявайки връзка-
та им с лекарите. 
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Първата инхалаторна ваксина срещу COVID-19 в света от 26 октомври  е в употреба в бизнес столи-
цата на Китай – Шанхай, информира Zdrave.net на 26.10. 2022 г. като се позова на „Асошиейтед 
прес“. 
 
Новата ваксина се приема, като се инхалира през устата, и се предлага като бустер на вече вакси-
нирани хора, отбелязват в официално съобщение градските власти. 
 
Експертите са категорични, че ваксините, които не се инжектират, са много подходящи за хора, 
които се страхуват от убождане и биха предпочели да получат препарата по друг, „безиглен“ на-
чин. Инхалаторната ваксина също така може да подпомогне много процеса на масова ваксинация 
в по-бедните държави, тъй като е по-лесна за прилагане. 
 
Видеоматериал, публикуван в китайска онлайн държавна медия, показва хора в обществен здра-
вен център, които поставят къса дюза от прозрачна бяла чаша в устата си, а в придружаващия 
текст се обяснява, че след бавно инхалиране всеки човек трябва да задържи дъха си за пет секунди. 
Цялата процедура отнема 20 секунди. 
 
Жител на Шанхай, заснет във видеото, споделя, че при вдишване ваксината има сладък вкус, а ця-
лото усещане наподобява чай с мляко. 
 
Според специалисти ваксината, приета през устата може да спре навлизането на вируса в долните 
дихателни пътища. Те отбелязват обаче, че този ефект зависи от размера на капките – колкото по-
малки са те, толкова по-добре навлизат надолу в организма. 
 
Китайските регулаторни власти одобриха ваксината за бустерна употреба през септември. Тя е 
разработена от биофармацевтична компания „КанСино байолоджикс“ и представлява аерозолна 
версия на еднодозовата аденовирусна ваксина на същата компания. 
 
В момента в света се разработват няколко инхалаторни COVID ваксини за назална употреба, пове-
чето от тях са във фаза на клинични изпитвания. Регулаторните власти в Индия одобриха назална 
ваксина, която все още не е в употреба. 
 

 
 
 
 

 

  
 
 

В КИТАЙ ВЕЧЕ ПРИЛАГАТ ПЪРВАТА В СВЕТА 

 ИНХАЛАТОРНА ВАКСИНА СРЕЩУ COVID-19 
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Администрацията по храните и лекарствата на САЩ (FDA) разреши използването на ваксината 
Boostrix против коклюш на GlaxoSmithKline специално по време на третия триместър на бремен-
ността с цел предотвратяване на инфекцията при бебета на възраст под два месеца, информира 
Zdrave.net 11.10.2022 г. като се позова на съобщение от лекарствения регулатор. 
 

„Когато ваксината Boostrix се прилага по време на бременност, тя засилва антителата в майката, които 
се прехвърлят към развиващото се бебе“, посочват експертите на агенцията. 
 

Ваксината от години е разрешена от FDA за приложение по време на бременност с цел защита на 
бъдещата майка. 
 

Последното решение на FDA обаче разширява показанията на Boostrix, което според лекарствения 
регулатор е една много добра възможност за предотвратяване на коклюш при бебета под два месе-
ца. 
 

Здравният регулатор на САЩ за първи път е одобрил ваксината през 2005 г. за употреба при юно-
ши на възраст от 10 до 18 години като еднократна доза за предотвратяване на тетанус, дифтерия и 
коклюш. По-късно е разрешил употребата й при възрастни, както и при хора от групата над 65 го-
дини. Според Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC) 4,2% от общите случаи 
на коклюш, съобщени в САЩ през 2021 г., са били при бебета на възраст под 6 месеца. Това според 
регулаторните власти предполага необходимост от засилено внимание и адекватна превенция. 
 

 

  
 
 

 

FDA РАЗШИРИ ПОКАЗАНИЯТА НА ВАКСИНАТА BOOSTRIX ПРОТИВ КОКЛЮШ  
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13-месечно момиченце стана първият в света успешен реципиент на черво, информира Zdrave.net 
12.10.2022 г. като се позова на съобщение на „Ройтерс“ и информация от мадридската болница „Ла 
Пас“. Донорът е пациент, починал от сърдечна недостатъчност. Освен червото, на детето са трансп-
лантирани още черен дроб, стомах, далак и панкреас. 
 

„Детето вече е изписано и е в идеално състояние вкъщи при родителите си“, се казва в съобщението от 
болницата. 
 

Ема е била диагностицирана с чревна недостатъчност, когато е била само на един месец. Тя се е ро-
дила с твърде къси черва, което бързо е влошило цялостното й здравословно състояние. 
 

Това, което прави случая на Ема специален, е трудността при запазване на червата от донора, след 
като при него са били потвърдени липсата на сърдечен ритъм и дихателни функции и органите са 
били съхранени чрез екстракорпорална мембранна оксигенация (ECMO). Обичайно донорите са с 
потвърдена мозъчна смърт, но със запазен сърдечен ритъм. 
 

Испания е световен лидер в трансплантациите на органи, с над 102 на милион жители, извършени 
през 2021 г., според данни на испанското министерство на здравеопазването. 
 

„Добрата новина е, че животът продължава, че Ема е много смела и доказва всеки ден, че иска да продължи да 
живее“, казва майката на детето пред репортери, преди да благодари на семейството на донора и на 
лекарите. Тя съобщи, че Ема вече е на 17 месеца. 

 

   

    МЕДИЦИНСКА НАУКА 

                 
                БРОЙ 10         ГОДИНА 13              2022 г.          БАПЗГ  

БАП ЗГ           

 

 
  БРОЙ 12               ГОДИНА  7                2016  г.               БАПЗГ           

 

 

 

 
 

 

 

13-МЕСЕЧНО МОМИЧЕНЦЕ СТАНА ПЪРВИЯТ В СВЕТА  

УСПЕШЕН РЕЦИПИЕНТ НА ЧЕРВО  
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Нови странични ефекти да се добавят към листовките на лекарствата, съдържащи комбинацията от коде-
ин и ибупрофен, а продажбата им да бъде само с рецепта. Това препоръчва Комитетът за оценка на риска в 
областта на фармакологичната бдителност към Европейската агенция по лекарствата (ЕМА). В информа-
цията за продукта трябва да се включи предупреждение за сериозни увреждания, включително и смърт, осо-
бено, ако лекарствата се приемат продължително или в дози по-високи от препоръчителните. За това ин-
формира Clinica.bg на 04.10.2022 г. 
 
Кодеинът с ибупрофен е комбинация от две лекарства. Те са опиоид (кодеин) и противовъзпалително 
(ибупрофен), като се използват за лечение на болка. Заради компонентата на кодеина обаче, многократната 
употреба може да доведе до пристрастяване и зависимост. PRAC e прегледал няколко случая на бъбречна, 
стомашно-чревна и метаболитна токсичност, които са докладвани във връзка със случаи на злоупотреба и 
зависимост от комбинации кодеин с ибупрофен, някои от които са били фатални. Комитетът установява, 
че когато се приемат дози по-високи от препоръчваните или за дълъг период от време, комбинацията от 
лекарства може да причини увреждане на бъбреците, като им попречи да отстраняват правилно киселини-
те от кръвта в урината (бъбречна табулна ацидоза). Тези бъбречни проблеми може да причинят много нис-
ки нива на калий в кръвта (хипокалиемия), което от своя страна може да доведе симптоми като мускулна 
слабост и световъртеж. Следователно бъбречната тубулна ацидоза и хипокалиемията ще бъдат добавени 
към информацията за продукта като нови странични ефекти. Лекарствата съдържащи комбинация от 
кодеин и ибупрофен, са разрешени на национално ниво. Затова ЕМА прие ключови послания, които нацио-
налните компетентни органи да бъдат посъветвани да се консултират с лекаря си, ако искат да използват 
кодеин с ибупрофен за по-дълго от препоръчаното и/или в дози, по-високи от препоръчаните.  
 
Повечето сигнали до ЕМА са били от страни в ЕС, където тези лекарства се продават без рецепта. Затова 
експертите смятат, че най-ефективната мярка за минимизиране на риска би била именно да се промени 
статутът на лекарствата, като се направи така че те да могат да бъдат изписвани само с рецепта.  
 
ЕМА предлага нови мерки и за лекарства, съдържащи терлипресин, при лечението на хепаторенален синд-
ром (бъбречни проблеми при хора с напреднало чернодробно заболяване. Те са насочени към намаляване на рис-
ка от респираторна недостатъчност и сепсис. Новите мерки включват добавяне към информацията за про-
дукта на предупреждение за избягване на лекарства, съдържащи терлипресин, при пациенти с напреднало 
остро или хронично чернодробно заболяване или напреднала бъбречна недостатъчност. Пациентите с проб-
леми с дишането трябва да получат лечение за овладяване на състоянието си, преди да започнат лечение с 
терлипресин. По време и след лечението пациентите трябва да се наблюдават за признаци и симптоми на 
дихателна недостатъчност и инфекция. 
 

 
  

 
 

Европейската агенция по лекарствата: 

КОМБИНАЦИЯТА ОТ КОДЕИН И ИБУПРОФЕН Е ОПАСНА 
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НАД 120 МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ОТ МОБАЛ „Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ“  

ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ИЗЛЯЗОХА НА ПРОТЕСТ 

 

Над 120 медицински специалисти от МО-
БАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ във Велико Тър-
ново излязоха на протест заради ниското 
възнаграждение на труда им, предаде БТА 
на 04.10.2022 г. Протестът се организира от 
КНСБ във връзка с констатацията на меди-
ците, че месечното им възнаграждение за 
август е значително по-ниско от това за 
предходните месеци. Мотото на инициати-
вата е „Да защитим доходите от инфлацията 
и работните места в кризата“. 
 

„Достойно заплащане“, „Не на страха“ и 
„Решение днес“ – тези искания издигнаха 
протестиращите, които се събраха пред бол-
ницата.  

 

Според д-р Мая Попова, инфекционист и      
председател на синдикалната организация 
на болницата, по Колективния трудов дого- 

 

вор лекарската заплата трябва да бъде 2000 лева, а в момента тя е 1037 лева. По-ниски възнаграждения получават 
и медицинските сестри, чийто заплати по договор трябва да бъдат 1500 лева, а на санитарите – 910 лв. 
 

Един от начините за решаване на проблема е да се увеличи заплащането по клинични пътеки и да се премахнат 
структури от болницата, които могат да работят като самостоятелни звена, без да зависят от болнично финанси-
ране, посочи Попова. 
Впечатляващо бе казаното от д-р Венцислава Димитрова, специализант в Клиниката по физиотерапия и рехаби-
литация. 
 

„Получавам 800 лв. Как се живее с тези пари? Вече 6 месеца съм командирована в Спешно отделение. Не съм стъпвала в 
отделението по физиотерапия, където специализирам, за да може тази болница да оцелее. Къде са заплатите, които здрав-
ното министерство ни обеща? Две минимални работни заплати за специализантите. Срамота е, че някои доктори, кои-
то са с 30 години стаж, получават по-малко дори от специализантите. Това е недопустимо“, заяви д-р Димитрова, ци-
тирана от Borbabg.com. Тя призна, че работи на още едно място, за да оцелее. 
 

„Редактирам книги. Това е срамота – доктор да трябва да се труди допълнително, за да върже двата края. Ти си учил 6 
години, после 4 години специализация, при това обучението не е евтино, допълнително учебници купуваш и медицинско 
облекло, много разходи за образование влагаш, а накрая заплащането ти е колкото на касиер в хранителен магазин. Обмис-
лям да се откажа от професията. Това са 12-часови дежурства, тежък труд, сам лекар в Спешно отделение. Имала съм 
смени, при които не съм имала възможност дори да отида до тоалетна, за да обгрижа над 80 души за дежурство“, сподели 
д-р Димитрова. 
 

През април, при сключването на КТД, са били осигурени средства за договорените възнаграждения за детското и 
училищно здравеопазване, сегашният министър е осигурил средства за ЦСМП, останаха две големи групи – бол-
ниците и РЗИ, каза пред протестиращите д-р Пламен Радославов, заместник-председател на Федерацията на 
синдикатите в здравеопазването (ФСЗ) към КНСБ. Той уточни, че настояването на синдикатите е държавата да 
възстанови плащанията, които до преди месец са били под формата на стимули за работа в COVID ситуация за 
лекарите – 600 лв., 360 лв. за медицинските сестри и 120 лв. за санитарите, до сключване на новия Национален 
рамков договор за следващата година и до приемането на бюджета за 2023 година. 

 

  

    НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ 

                 

                БРОЙ 1 0         ГОДИНА 13              2 022 г.          БАПЗГ  

БАПЗГ           

 
 

  БРОЙ 12               ГОДИНА  7                20 16  г.               БАПЗГ           

 

 



57  

 
ЗДРАВНИ ГРИЖИ, брой 10/2022 

 

 
 

СТИПЕНДИИ ЗА СТУДЕНТИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД,  

ИЗУЧАВАЩИ ЗДРАВНИ СПЕЦИАЛНОСТИ 
 

Фонд „Активни граждани България“ обявява конкурс за отпускане на стипендии за студенти от ромски произ-
ход, изучаващи здравни специалности, за академичната 2022/2023 г., информира Zdrave.net на 06.10.2022 г. 
 
„Стипендиантска програма за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности“ се управлява от 
Фондация „Тръст за социална алтернатива“, в качеството й на партньор на Оператора на Фонд „Активни граж-
дани България“. 
 
Фонд „Активни граждани България“ се изпълнява в рамките на Финансовия механизъм на Европейското ико-
номическо пространство 2014–2021 г., финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, в 15 страни членки 
на Европейския съюз в Централна и Южна Европа и балтийските държави. Основната цел на Фонд „Активни 
граждани България“ е „укрепнало гражданско общество, активни граждани и овластени уязвими групи“. 
 
Целта на стипендиантската програма е сформиране на общност от професионалисти в сферата на здравеопаз-
ването, мотивирани и подготвени да допринасят за решаването на здравните проблеми в ромската общност и с 
потенциала да се превърнат в значими ролеви модели за младежите от ромски произход. 
 
Стипендиантската програма стартира през академичната 2018/2019 година и е с продължителност от шест го-
дини. В рамките на конкурса за академичната 2022/2023 година се планира да бъдат предоставени индикативен 
брой от 10 стипендии, всяка от които на стойност между 2350 евро и 2650 евро, в зависимост от изучаваната спе-
циалност. Крайният срок за подаване на документи за конкурса за академичната 2022/2023 година  беше 31 ок-
томври 2022 г. 

  

 

 

 

ПРОДЪЛЖАВАТ СТИПЕНДИАНТСКИТЕ ПРОГРАМИ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА, 

 НАСОЧЕНИ КЪМ СТУДЕНТИ ОТ НАПРАВЛЕНИЕ „ЗДРАВНИ ГРИЖИ“ 

 
Продължават стипендиантските програми на Столична община, насочени към студенти от направление 
„Здравни грижи“. За всяка от тях се предвижда да се отпуснат по 36 хил. лв. годишно, или общо 72 000 лв., ин-
формира Clinica.bg на 26.10.2022 г. като се позова на съобщение от пресцентъра на Столична община.  
 
Първата програма е за подпомагане на медицински специалисти по здравни грижи, обучаващи се във Факулте-
та по обществено здраве към Медицинския университет в София. Тя беше приета от Столичния общински съ-
вет (СОС) през 2018 г. и предвижда отпускане на стипендии на студенти по специалността „Медицинска сестра" 
и „Акушерка".  
 
Втората програма е за студенти по направление „Здравни грижи", обучаващи се в Медицински колеж 
„Йорданка Филаретова" към МУ-София. Това са младежи, които ще получат степен професионален бакалавър 
за медицински или рентгенови лаборант, рехабилитатор или масажист.  
 
Стипендиите, отпускани от Столична община след сключване на договори с кандидатите са по 350 лв. месечно 
за времето на обучението им. Срещу тази финансова помощ младежите поемат ангажимент след завършването 
си да работят в общински лечебни заведения или детски ясли в продължение на една, две или три години, в 
зависимост от това колко време са получавали стипендия. 
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ДИПЛОМИРА СЕ ПЪРВИЯТ КУРС ПАРАМЕДИЦИ ВЪВ ВМА 
 

Седем курсисти, които се обучават за парамедици в Центъра за професионално обучение към Военномеди-
цинска академия (ВМА), успешно преминаха теоретичната и практическа част от държавния изпит за придо-
биване на трета степен на професионална квалификация по професия „Парамедик”, специалност 
„Транспортиране на пострадали и болни хора, оказване на първа помощ и асистиране в спешни отделения”. 
За това информира Zdrave.net на 26.10.2022 г. като се позова на съобщение от ВМА. 
 
Обучението им стартира през пролетта на 2022 г. Освен богатата теоретична част, обучаемите преминаха и 
интензивни занятия, в рамките на които практически разиграваха ситуации с множество пострадали. 
 
„Парамедиците трета степен се обучават за оказване на първа помощ. Основната задача е оказване на животоспасява-
ща помощ на пациенти в спешно състояние на мястото на инцидента и по време на транспортирането им в лечебното 
заведение“, обясни полк. доц. Иван Попиванов, заместник-началник на ВМА по учебно-научната дейност. 
 
В рамките на обучението си курсистите придобиха знания и практически умения за изпълнение на алгорит-
мите за поведение при различни спешни състояния; да следят жизнените функции на пациента по време на 
транспортирането и да оказват съответните грижи в рамките на своите компетентности; да поддържат и експ-
лоатират медицинската и автомобилна техника; да реагират адекватно при бедствени ситуации и свързания с 
тях травматизъм. 
 
Обучението на следващия курс парамедици ще започне през месец април 2023 г. 

 
 
 
 

 

 

ЗДРАВНО НЕОСИГУРЕНИТЕ ЖЕНИ ВЕЧЕ ЩЕ ИМАТ ПРАВО  

НА 4 МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДА ПО ВРЕМЕ НА БРЕМЕННОСТ 

 
Здравно неосигурените жени у нас вече ще имат право на четири медицински прегледа по време на бремен-
ност, вместо на сегашния единствен преглед, считано от началото на следващата година, съобщи БНР на 
25.10.2022 г. 
 
Тази нормативна промяна, одобрена от служебното правителство в края на август, е постигната с усилията на 
11 граждански организации, обединени под името Тръст за социална алтернатива, уточнява в ефира БНР Ро-
сица Милкова, ръководител на проекта „С грижа от 0 до 3“. Всяка година между 6 000 и 7 000 жени у 
нас раждат, без да са следили редовно бременността си, показва проучване, цитирано от Милкова. 
 
От 1 януари тези от тях, които не са здравно осигурени, ще имат по-добра пренатална грижа, предвижда нор-
мативната промяна. 
 
Тръстът за социална алтернатива проучва и храненето на децата в семействата с много ниски доходи и предла-
га държавата да създаде национална хранителна програма. 
 
Гражданските организации ще работят и за регламент, с който да се осигуряват безплатни лекарства за децата 
до 3 години. 
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БОЛНИЧНИТЕ СДРУЖЕНИЯ ИСКАТ ДА БЪДАТ ПРЕДПРИЕТИ СПЕШНИ МЕРКИ  

ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ФИНАНСОВАТА ДЕСТАБИЛИЗАЦИЯ  

НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ 

 
Болничните сдружения искат да бъдат предприети спешни мерки за предотвратяване на финансовата дестаби-
лизация на лечебните заведения за болнична помощ. Това става ясно от писмо, изпратено до министър-
председателя Гълъб Донев, министъра на здравеопазването д-р Асен Меджидиев, министъра на финансите 
Росица Велкова, председателя на Надзорния съвет на НЗОК д-р Александър Златанов,  управителя на НЗОК 
проф. Петко Салчев и председателя на УС на Българския лекарски съюз д-р Иван Маджаров, информира Zdra-
ve.net на 07.10.2022 г. 
 
В обща позиция са се обединили Асоциацията на университетските болници, Национално сдружение на част-
ните болници в България, Национално сдружение на областните многопрофилни болници за активно лече-
ние, Българска болнична асоциация и Сдружението на общинските болници в България. 
 
Болниците призовават да бъде използван излишъка и съответната необходима част от резерва на Националната 
осигурителна каса за посрещане на непредвидено по-големите разходи на лечебните заведения. Като причина 
се посочва усложнената икономическа ситуация в края на 2022 г. В допълнение болничните асоциации настоя-
ват на всички лечебни заведения да се заплати реално извършената дейност, като единичните цени се индекси-
рат с процента на инфлацията, обявена от НСИ, считано от 1 септември до 31 декември 2022 г. 
 
Ето причините за исканите спешни мерки за предотвратяване на финансовата дестабилизация на лечебните 
заведения за болнична помощ: 

 
- Клиничните пътеки бяха средно повишени с 25% за сметка на обема дейност, тъй като бюджетът за болнична 
медицинска помощ е увеличен само с 3,4% за 2022 г. спрямо 2021 г.; 
 
- Актуализацията на държавния бюджет в средата на годината беше направена при прогноза за годишна инфлация 
от 11.6%, а месечната инфлация през август по данни на НСИ достигна 17.7%; 
 
- Недофинансирането на клиничните пътеки е хронично заболяване на системата от години, а натрупването на 
недостиг в условията на галопираща инфлация се случва много по-бързо; 
 
- 2022 г. е и годината, в която увеличението на цените на клиничните пътеки беше обвързано с увеличение на зап-
латите на медицинския персонал чрез задължение, заложено в Националния рамков договор, което е правен абсурд. 
Болничните асоциации бяха категорично против начинът, по който това беше направено в разрез със закона и не 
случайно 5-членен състав на Върховния административен съд потвърди спирането на изпълнението на обжалвани-
те текстове, въпреки че съдът тепърва ще се произнася по същество. Вдигането на заплатите, по начина, по който 
беше направено, в едни лечебни заведения „изяде“ увеличението на цените на клиничните пътеки, а в други – доведе 
до генериране на допълнителни дългове. Без остойностяване на цените на клиничните пътеки и увеличаване на 
средствата за здравеопазване като дял от БВП, болниците са затруднени в осигуряване на очакваните от тях въз-
награждения за персонала и качествено лечение на пациентите; 
 
- Абсурдите в определянето на лимитите на лечебните заведения доведе до фрапантни диспропорции в отделните 
области на България. А грешното и порочно планиране на финансовия ресурс за болнична помощ е причина за неиз-
платена надлимитна дейност за някои болници, а за други, получили 100% от средствата, които са заработили, 
потъване в дългове към персонал и доставчици; 
 
- На прага на новия отоплителен сезон стоят проблемите с високите сметки за електроенергия, вода, газ и т.н. 
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НАД 150 ДЕЦА В СОФИЯ ПРЕГЛЕДАХА В СЪБОТА 

СПЕЦИАЛИСТИТЕ ОТ ПРОГРАМА „ДЕТСКО ЗДРАВЕ“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Над 150 деца в София прегледаха на 8 октомври, събота, специалистите от Програма „Детско здраве“, организи-
рана от УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ и Столичната лекарска колегия на Българския лекарски съюз. С тези про-
филактични прегледи екипът на програмата отбеляза 10-я си рожден ден. Домакин на консултациите беше 
„Пирогов", съобщиха от болницата.  
 
Директорът на лечебното заведение д-р Валентин Димитров изказа специални благодарности към екипа, който 
от ранна съботна утрин неуморно преглежда децата. Д-р Димитров също се включи в инициативата. 
13 специалисти с педиатричен профил по УНГ, ортопедия, хирургия, урология, неврохирургия, неврология, 
кардиология, офталмология, ендокринология, дерматология, педиатрия и образна диагностика извършиха ви-
сокоспециализирани профилактични прегледи с цел скрининг на заболявания в детска възраст. 
 
Програма „Детско здраве-Пирогов" улеснява и подпомага профилактиката на децата в цялата страна, предоста-
вяйки бърз и лесен достъп до водещи специалисти. 
 
Благодарение на екипната работа на медиците от началото на инициативата  над 18 500 деца са получили безп-
латни консултации, а при необходимост – лечение и проследяване. След двегодишно прекъсване заради панде-
мията прегледите стартираха отново в София на 4 юни 2022 г., когато около 170 деца бяха прегледани в Меди-
цински център „Н. И. Пирогов".  
 
През юли 2022 г. „Детско здраве" гостува в Кърджали, където екипът от медици прегледа над 500 деца, а в края 
на същия месец лекарите прегледаха над 150 деца във Велико Търново. 
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Проф. Петко Салчев:  

154 БОЛНИЦИ СА ПОСТИГНАЛИ ИЗИСКВАНИЯТА ЗА МИНИМАЛНА ЗАПЛАТА  

НА ЛЕКАР 2000 ЛЕВА И НА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА 1500 ЛЕВА 

 

Общият остатък на средствата до края на годината се предвижда да е 86 308 000 лв., а очакваната прогнозна стой-
ност за необходимост от допълнителни средства е в рамките на 33 869 000 лв. Това каза управителят на НЗОК 
проф. Петко Салчев пред журналисти днес във връзка с анализа на изпълнението на бюджета на Здравната каса 
до 30 септември, информира Zdrave.net на 10.10.2022 г. 
 
„Необходимост от допълнителни средства ще има в специализираната доболнична помощ, която включва диспансерното 
наблюдение в рамките на 15,5 млн. лв., в денталната помощ – 9, 599 млн. лв., при медицинските изделия и диетичните 
храни – 4, 634 млн. лв. и при лекарствата 5, 149 млн. лв. Тези средства, на базата на остатъка, който имаме, могат да 
бъдат осигурени с вътрешно компенсаторни промени без да се пипа резерва“, каза той. 
 
Във връзка с решението на ВАС да бъде спряно изпълнението на част от текстовете НРД до окончателното реше-
ние на съда проф. Салчев заяви, че е изпратено писмо до директорите на РЗОК да не предприемат никакви мер-
ки с предложение за намаляване на клиничните пътеки писмо до РЗОК. Така на лечебните заведения ще бъде 
заплащано по цени на клиничните пътеки според договореното увеличение, дори и в случаите когато не са успе-
ли да достигнат заложеното в Рамковия договор увеличение на заплатите на персонала. 
 

 

НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ НА НЗОК РЕШИ ДО КРАЯ НА ГОДИНАТА  

ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ДА ПОЛУЧАТ С 39% ПОВЕЧЕ СРЕДСТВА 

 

39% допълнително към бюджетите на лечебните заведения са разпределени на днешното заседание на Надзор-
ния съвет на НЗОК, съобщи пред журналисти председателят на Надзора д-р Александър Златанов, информира 
Zdrave.net на 10.10.2022 г. 
 

По думите на д-р Златанов към предвидените досега 186 млн. лв., след анализ на текущото изпълнение на бюдже-
та, финансовите средства за лечебните заведения стават 258 млн. лв. месечно. 
 

Надзорът е взел решение да се изплати и т.нар. надлимитна дейност от месец януари досега в размер на 43 млн. 
лв. „Установихме, че цялата дейност е установена и приета, установихме и причините за формирането й и тя ще бъде 
изплатена. Една от причините за възникването й е, че някои лечебни заведения са имали нови дейности, а друга причина е, 
че някои лечебни заведения са били по-предпочитани от други. Освен това по време на пик на COVID пандемията има 
лечебни заведения, които са успявали така да организират работата си, че да не прекъсват основната си дейност“, обясни 
д-р Златанов. Той подчерта, че надзорниците са били категорични, че към този момент не се налага да се предп-
риема отваряне на резерва.  
 

„Не сме сигурни дали ще има бюджет и дали тези средства не трябва да се разблокират за нуждите на здравноосигурените 
лица до края на годината. Същевременно трябва да гарантираме, че Касата ще разполага с резерв и за първия месец на след-
ващата година. На базата на текущото изпълнение ще следим нуждите и във всеки един момент можем да направим засе-
дание на Надзорния съвет, на което резерва да се отвори“, каза д-р Златанов. 
 

„В случай, че останат неусвоени средства има два варианта – единият е да бъдат изплатени авансово за месец януари след-
ващата година, а другият - да бъдат върнати на държавата. Резервът, който не е разпределен предварително, автоматич-
но се прибавя към следващия и не се връща в бюджета. Но ако бъде разпределен и не се усвои ще бъде върнат“, обясни упра-
вителят на НЗОК проф. Петко Салчев.  
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Проф. д-р Цветана Кътова:  

НОВ КЛАС МЕДИКАМЕНТИ ПРОМЕНЯТ СЪДБАТА  

НА ПАЦИЕНТИТЕ СЪС СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ 

 

"150 хиляди са болните със сърдечна недостатъчност у нас и повече от половината от тях са със запазена фракция за 
изтласкване. Досега тези пациенти бяха обречени да нямат достъп до медикамент, който да има доказан ефект в лечени-
ето им. И лекарите бяха също безсилни. Вече има категорични научни доказателства за един клас медикаменти, които 
променят съдбата на тези пациенти и се явяват лечебна процедура, която променя както нуждата от хоспитализация, 
така и се намалява смъртността при тези болни, отдалечава лошите епизоди", съобщи за БНР началникът на Отде-
лението по неинвазивна кардиология В Националната кардиологична болница проф. д-р Цветана Кътова. 
"Става дума за нов начин за започване на терапия при болните със сърдечна недостатъчност. Този нов подход позволява 
много по-бързо и много по-ефективно да се достигне до траен лечебен ефект и съдбата на тези пациенти се променя рево-
люционно", изтъкна специалистката. 
 
Проф. Кътова участва в Европейския конгрес по кардиология, където бяха представени редица клинични про-
учвания, свързани с изменение на гайдлайните за лечение и терапия на сърдечна недостатъчност. Едно от тези 
проучвания е проведено в 11 държави и в у нас включително, където са участвали 500 българи. 
 
Според проучване в списание "Лансет" за новия клас медикаменти се оказва, че новата терапия удължава очак-
ваната продължителност на живота на пациент на 55 г. с 14 години, а времето до първа хоспитализация се удъл-
жава на близо 7 години. 

 
 

 

Маг.-фармацевт Богдан Кирилов:  

ИМА НЕДОСТИГ НА ЛЕКАРСТВА ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ПАЦИЕНТИ С ДИАБЕТ, ХИПЕРТОНИЯ,  

БОЛЕСТИ НА НЕРВНАТА СИСТЕМА И ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ 

 
„Не може да се говори, че недостигът на определени медикаменти ще се увеличава. Системата генерира списък на седмич-
на база. Следваща актуализация е на 14 октомври и тогава ще видим колко продукта попадат в нея.“ Това каза пред 
bTV изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ) маг.-фармацевт Богдан Кири-
лов по повод съобщенията за липсващи лекарства на пазара, информира Zdrave.net на 10.10.2022 г. 
 
По думите на Кирилов има недостиг на лекарства за лечение на пациенти с диабет, хипертония, болести на нер-
вната система и онкологични заболявания. „Важно уточнение е, че за голяма част от тях има алтернативи дори със 
същото активно вещество. За съжаление, макар и рядко, недостигът на един лекарствен продукт генерира повишено тър-
сене на неговата алтернатива и така се стига до недостиг и на двата медикамента“, каза Кирилов, но подчерта, че в 
такива ситуации се водят разговори с производителите за увеличаване на доставките. 
 
Богдан Кирилов заяви, че фармацевтичното производство е изключително регулиран процес като даде за при-
мер, че за всяка произведена партида се прави анализ, за да се гарантира качеството ѝ . Той коментира и увели-
чените цени на лекарствата. „Има пределни цени на лекарствата в зависимост от това дали се дават с лекарско пред-
писание. Увеличението на цената на лекарство може да стане веднъж годишно в рамките на инфлацията, която НСИ 
отчита. Регулацията на цените в рамките на Европейския съюз е единна. Затова може да се наблюдават по-съществени 
разлики в цените спрямо държави, които са извън ЕС“, каза Кирилов. 
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Д-р Гергана Попова:  

ОПЕРИРАТ ВСЕ ПОВЕЧЕ МЛАДИ ХОРА ЗАРАДИ КАТАРАКТА 

 

За две тревожни тенденции сигнализират офталмолозите от „УМБАЛ-Пловдив“ – значително подмладява-
не на катарактата, т. нар. старческо перде на окото, и стрeмително нарастване на късогледството при деца-
та, информира Zdrave.net на 12.10.2022 г. 
 
Според началника на Отделението по очни болести д-р Гергана Попова тя и нейният екип все по-често опе-
рират млади хора в трудоспособна възраст и вече имат случаи на 35-36 годишни. През 2000 г. интервенции-
те се правеха на хора над 75-80 г., след това възрастта се подмлади с около 20 г., но сега заболелите са много 
млади. В основната си част това са IT специалисти или работещи на компютър в банки и в администрация-
та, заяви тя. Известният офталмолог посочи, че се е променил и видът на катарактата. Сега мътнината се 
диагностицира в задната част на лещата, която изглежда като намазано с английска сол стъкло. 
 
Причините за подмладяването на заболяването не са проучени все още. Освен заради компютрите, не могат 
да се изключат и екологични проблеми – въздух, вода и особено храните, коментира д-р Попова. За да се 
спре тази негативен процес, е задължително да се ползват предпазни стъкла и очила. 
 
При децата късогледството е в резултат не толкова на ползването на компютрите, колкото на телефоните. 
Засегнати са не само тийнейджъри, но и хлапета от началния курс, защото преди да се научат да четат, вече 
си играят с някакво устройство. 

 

 

 

ЗАПОЧВА РЕФОРМА В ПСИХИАТРИЧНАТА ПОМОЩ 

 

Реформата в психиатричната помощ у нас започва. Здравно министерство най-накрая сформира Национа-
лен съвет по психично здраве, с което бе условието, за да се постави начало и на изпълнението на стратегия-
та. Съветът бе сформиран на 10 октомври, негов председател е здравният министър. Това съобщи на 
12.10.2022 г. за Сlinica.bg д-р Цветеслава Гълъбова, председател на новия съвет. За съпредседатели, които ще 
ръководят процеса оперативно, са избрани проф. Дроздстой Стоянов, началник на Катедрата по психиатрия 
в Медицински университет - Пловдив и проф. Георги Ончев, началник на Катедрата по психиатрия и меди-
цинска психология в Медицински университет - София. 
 
Първата задача на съвета ще бъде създаване на Правилник за работата му, както и предложение за актуализи-
ране на датите в Плана за изпълнение на стратегията заради забавянето на процеса.  
 
"Вече е възложено и извършването на оценка на потребностите от психиатрични грижи и наличностите по области, 
за да се види какви преструктурирания и ремонти ще са нужни", обясни д-р Гълъбова. Комисиите, които ще из-
вършват оценките ще се състоят от психиатри и представители на Министерството на регионалното разви-
тие и благоустройството и Министерството на финансите. Срокът за изпълнение, който определи д-р Ме-
джидиев, е един месец, каза още д-р Гълъбова.  
 
Стратегията за психично здраве бе приета в края на м. г. Тя предвижда реформа в сектора, така че да се по-
добрят грижите към хората с психични проблеми у нас, както и превенцията на този проблем за население-
то. Финансирането на стратегията ще става по два начина – чрез бюджета и чрез ЕС. До 2030 г. са заложени 
общо 64.1 млн. лева. По бюджета на Министерството на здравеопазването са предвидени 2.6 млн. лева, по 
Механизма за възстановяване и развитие - 26.49 млн. лева, а по Европейските структурни и инвестиционни 
фондове – 35 млн. лева. 
 

 

  

    НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ 

                 

                БРОЙ 1 0         ГОДИНА 13              2 022 г.          БАПЗГ  

БАПЗГ           

 
 

 

 



64  

 
ЗДРАВНИ ГРИЖИ, брой 10/2022 

  

    НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ 

                 

                БРОЙ 1 0         ГОДИНА 13              2 022 г.          БАПЗГ  

БАПЗГ           

 
 

  БРОЙ 12               ГОДИНА  7                20 16  г.               БАПЗГ           

 

 

   

 

81% ОТ ДЕЛАТА НА ПАЦИЕНТИ СА СРЕЩУ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ,  

А 11% СРЕЩУ КОНКРЕТНИ ЛЕКАРИ 

 

„Най-много дела, 81%, се водят срещу лечебни заведения, а не срещу лекари. Много рядко в тях има пропуск на конкретен 
лекар. В по-голямата част от случаите има множество пропуски на различни нива в целия диагностично-лечебен про-
цес“. Това каза адвокатът по медицинско право Мария Шаркова в презентацията си „Митове за „лекарските 
грешки“ по време на конференцията „Лекарска грешка и правила за добра медицинска и клинична практика“, 
която се проведе през уикенда. Изводът е на базата на мониторирани 525 граждански дела, заведени от пациен-
ти за причинени вреди в периода 2007-2022 г.  За това информира Zdrave.net на 17.10.2022 г. 
 

11% от делата са срещу конкретни лекари, а 8% - срещу лекарите и лечебните заведения едновременно. Най-
уязвимите специалности пък са акушер-гинекологията и хирургията. Средната цена на съдебен иск е на стой-
ност 75 500 лв., а средната продължителност на делата е 46 месеца. 
 

По думите на адв. Шаркова не е необходима дефиниция за „лекарска грешка“, защото пациентите по никакъв 
начин не са възпрепятствани да търсят правата си и обезщетение за вредите, които са понесли. Почти в 44% 
делата приключват в полза на пациента в периода 2007-2022, като в периода 2007-2019 г. процентът на делата, 
приключили в полза на пациента, е бил 38%. „Това не означава, че са се увеличили лекарските грешки или е нараснал 
броят на увредените в лечебни заведения. Това означава, че пациентите стават все по-активни, а се развива и съдебната 
практика“, каза тя. 
 

С 6% са нараснали делата за причиняване на смърт – от 20% от всички дела през 2019 г. на 26% от всички дела 
през 2022 г. 

 

 

Министър Меджидиев:  

ОСТОЙНОСТЯВАНЕТО НА ТРУДА НА МЕДИЦИТЕ  

ЩЕ БЪДЕ ПО МОДЕЛА НА ФРАНЦИЯ И ГЕРМАНИЯ 

 

„Имаме списък на лекарствените продукти и автоматично се следи недостигът на лекарства. В момента отчитаме 
недостиг на 69 медикамента и те са спрени за реекспорт“. Това каза служебният здравен министър д-р Асен Ме-
джидиев пред bTV. Той подчерта, че за част от недостига причината е в проблеми с производството на някои 
медикаменти заради липсата на суровини, информира Zdrave.net на 13.10.2022 г. 
 

„За съжаление от списъка за наблюдение са извадени редица лекарствени продукти и в момента правим анализ на какво се 
дължи това. Смятам, че всички лекарства трябва да бъдат проследявани, така че населението да бъде максимално подси-
гурено с медикаменти и след това да мислим за реекспорт. В момента се правят промени в Националния съвет за цени и 
реимбурсиране, за да се засили контролът на цените на лекарствените продукти“, каза още министър Меджидиев. 
 

По отношение на остойностяването на труда на медиците, който служебният министър обяви като свой прио-
ритет още при встъпването си в длъжност, д-р Меджидиев заяви, че то ще бъде по модела на Франция и Герма-
ния. „В момента се работи по изготвянето на наредбата. По нея работят и от Министерството на финансите, както 
и външни експерти-финансисти. Надявам се до 15-20 дни проектът на наредбата да бъде готов”, каза той. 
 

Д-р Меджидиев подчерта, че медиците ще получават колкото са изработили. „При всички случаи заплащането ще 
е по-високо, отколкото в момента, това е гарантирано. Важното е да се създаде регулаторният механизъм и да няма 
външни фактори, които да влияят на заплащането“, добави здравният министър. 
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БЛС ВРЪЧИ ПРЕСТИЖНИ НАГРАДИ НА НАЙ-ДОБРИТЕ ЛЕКАРИ ЗА 2022 Г. 

 
На 19 октомври, Денят на българския лекар, Български лекарски съюз връчи престижни награди на най-добрите лекари за 
2022 г. Званието „Лекар на годината 2022“ получи проф. д-р Иво Петров - кардиолог, визионер, общественик, спасител на 
сърца и хиляди човешки животи, съобщиха от пресцентъра на Българския лекарски съюз. 
 
Проф. Иво Петров получи наградата си от президента г-н Румен Радев. Той има четири специалности - вътрешни болес-
ти, кардиология, инвазивна кардиология и ангиология. Той е първият инвазивен кардиолог в света, който имплантира 
ендопротеза на дете с аортна дисекация. Извършва първата процедура каротидно стентиране и тромбекстракция на съдо-
ве на мозъка за лечение на мозъчен инсулт у нас. Пионер в имплантирането на бифуркационни стентове при сложна пато-
логия на артериите на сърцето. Извършва първата у нас операция по имплантиране на MitraClip. Проф Петров е идеолог 
и председател на Национален съвет по кардиопулмонална ресусцитация. Той е основен инициатор за създаване и приемане 
на Национална стратегия за обучение на населението за даване на първа помощ от случайни свидетели при пациенти със 
сърдечен арест. По негова идея, Столична община стартира проект за инсталиране на автоматични външни дефибрила-
тори във всички институции, където се събират повече хора.  
 
Лекарската гилдия отличи двама млади лекари, които това лято при кошмарен инцидент на АМ „Тракия“ със сръбски 
автобус, пълен с деца, помогнаха самоотвержено и не допуснаха да има жертви.  Омбудсманът проф. Диана Ковачева връчи 
специално отличие „За висок професионализъм и доблест“ на д-р Антон Елкин – съдов хирург в болница „Тракия“ гр. Ста-
ра Загора. Другият отличен д-р Христо Стефанов, който живее и работи в Норвегия, ще получи наградата в навечерието 
на Коледните празници. 
 
Председателят на БЛС д-р Иван Маджаров връчи награди на седем млади лекари избрани в категорията „Ти си нашето 
бъдеще“. Министърът на здравеопазването д-р Асен Меджидиев награди трима лекари в категорията за “Принос за разви-
тие и утвърждаване авторитета на съсловната организация“.  По петима са носителите на призовете в категория 
“Принос за развитие и прилагане на иновативна медицина и уникални техники“ и “Дългогодишна дейност в областта на 
медицината и активен принос в развитието на специалност“. 
 
По традиция, по предложение на Районните лекарски колегии, бяха отличени лекари от страната доказали професиона-
лизма си. Главният секретар на БЛС д-р Валентин Пеев връчи отличия на шестима медици. 

 
 

 

 

ПРЕЗИДЕНТЪТ РУМЕН РАДЕВ ПРИЗОВА ЗА ПРОМЕНИ В ЗДРАВНАТА СИСТЕМА 
 

За промени в здравната система призова президентът Румен Радев по време на церемонията „Лекар на годината 
2022", на която връчи приза на проф. Иво Петров. Президентът се обърна с призив към българската медицинска 
общност за обединяване на усилията за ефективно използване на всички налични инструменти и ресурси, с кои-
то да бъде ускорен процесът на трансформация на модела на българското здравеопазване, така че то да бъде мак-
симално достъпно и качествено.  
 

„В Плана за възстановяване и устойчивост са заложени огромни ресурси, които трябва да бъдат получени и разходвани по 
възможно най-добрия начин – за нови технологии, нова апаратура, за по-бърза и качествена медицинска помощ, която да 
стига до всяко кътче на България", посочи Румен Радев.  
 

Президентът изрази благодарност към медиците за тяхната подкрепа на президентската благотворителна иници-
атива „Българската Коледа". „Освен помощ, вие давате и вяра, че в България може да има благотворителни инициативи, 
в които хората да имат доверие, защото тези средства се използват прозрачно, отговорно и по най-добрия начин", изтък-
на още той. В приветствието си държавният глава изрази и дълбоката си признателност към българските лекари 
за всеотдайността и грижата им за здравето на хората. 
 
2851,75 лв. бяха дарени от гостите на церемонията „Лекар на годината 2022“. 
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ПРЕДСТОИ СТАРТА НА НОВАТА СИСТЕМА НА СВЪРЗАНОСТ  

МЕЖДУ БОЛНИЦИТЕ И СПЕШНАТА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ 

 

Новата система на свързаност между болниците и спешна медицинска помощ ще заработи през следващата 
седмица. Това съобщи служебният министър на здравеопазването д-р Асен Меджидиев на брифинг в здравно-
то министерство, съобщи Zdrave.net на 13.10.2022 г. 
 

„Благодарение на съвместната работа с Министерството на електронното управление и „Информационно обс-
лужване“ АД успяхме да изградим системата изключително бързо. Екипите на спешна помощ ще разполагат в 
реално време с информация за свободните болнични легла. По този начин, когато една линейка поеме спешен 
случай, екипът ще вижда дали в най-близките болници има свободни легла за съответната патология. Със стар-
та на системата значително ще бъде съкратено и времето от приемането на сигнала от спешен пациент до хос-
питализацията, ако такава е необходима“, обясни здравният министър. По думите му системата ще работи на 
територията на цялата страна, а контролът ще се осъществява от здравното министерство, Изпълнителна аген-
ция „Медицински надзор“ и регионалните здравни инспекции.  
 

Министърът на електронното управление Георги Тодоров посочи, че върху системата е работено през послед-
ните два месеца, като това не е първият съвместен проект на двете министерства. „С реализацията на този проект 
предотвратяваме загубата на ценни минути и секунди, в рамките на които може да бъде спасен човешки живот. Сигу-
рен съм че ефектът от въвеждането на системата много бързо ще стане осезаем за хората“, убеден е Георги Тодоров. 
 

Изпълнителният директор на „Информационно обслужване“ АД Ивайло Филипов обясни, че Националната 
здравноинформационна система, в т.ч. и новоизграденият от ИО регистър на болниците, е интегриран със сис-
темите на спешна медицинска помощ и с GPS-ите на линейките. „Имаме над 350 лечебни заведения, 52 спешни от-
деления, 3 700 структурни болнични отделения, 27 ЦСМП със 170 филиала към тях и над 500 линейки. Всички те вече 
са свързани и всички участници в процеса в реално време виждат общия брой на болничните легла, колко от тях са заети 
и колко са свободни“, каза Филипов. Той посочи още, че на таблетите, с които са оборудвани всички линейки, в 
реално време се визуализират най-близките 3 лечебни заведения, с оглед патологията на конкретния пациент. 
По този начин от една страна се намалява времето за транспортиране на пациента, а от друга страна се гаран-
тира, че той ще бъде хоспитализиран в лечебно заведение, което да му окаже качествена и навременна меди-
цинска помощ. 

 

 

 
  НЗОК ЩЕ ЗАПЛАЩА ИГЛИЧКИТЕ ЗА ИНСУЛИНОВИ ПИСАЛКИ ОТ 2024 Г 

 
Националната здравноосигурителна каса ще заплаща игличките за инсулинови писалки от 2024 г. Това реши на 
заседанието си от 21 октомври Надзорният съвет на НЗОК, информира Zdrave.net. 
 
Предвидени са 65 000 здравноосигурени лица на конвенционална инсулинова терапия, на които ще бъдат зап-
латени 100 броя иглички годишно, а на 38 000 пациента на интензифицирана инсулинова терапия ще бъдат 
заплащани по 200 бр. иглички годишно. 
 
На предишното си заседание надзорниците решиха заплащането на тези консумативи за диабетици да стане от 
2023 г., но днес отложиха реимбурсацията им с една година. 
 
Следващото заседание на Надзорния съвет е планирано за 25 октомври, когато ще бъдат обсъждани вътрешно-
компенсаторни промени по бюджета на НЗОК за 2022 г. и актуализиране на месечното разпределение на бю-
джета до края на годината. 
 
На заседанието на Надзора ще бъде обсъден и проекта за бюджет на Здравната каса за следващата година. 
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ФОНДАЦИЯ „КАЖИ ЗДРАВЕЙ НА ЗДРАВЕТО“ СЪБРА СРЕДСТВА ЗА НОВА АПАРАТУРА 

ЗА ОТДЕЛЕНИЕТО ПО НЕОНАТОЛОГИЯ В МБАЛ - ЛОВЕЧ 

 

Многопрофилната болница за активно лечение „Проф. д-р Параскев Стоянов“ в Ловеч получи нова апаратура 
като дарение за Отделението по неонатология. То е предоставено от фондация „Кажи здравей на здравето“, а 
средствата са от млади семейства, събрани на техните сватбени тържества, вместо цветя, както и от продажбата 
на книга, информира БТА на 22.10.2022 г. 
 
„Проектът „Подари щастие“ се занимава вече от шест години с продажбата на авторската ни книга „Щастлива и кра-
сива бременност като моята“. Парите отиват изцяло за закупуване на кувьози и апаратура за недоносените бебета“, 
обясни Десислава Николова от фондацията. По думите ѝ  целта е да се даде пример, че когато обикновените 
хора се обединяват, могат да постигнат големи неща, да подобряват средата и да дадат равен шанс на недоно-
сените деца да станат пълноценни хора. „Това е най-голямото щастие за всеки родител – да вижда усмивката на 
своите деца, да ги вижда здрави, как играят и се развиват“, посочи Николова. 
 
Стойността на новата апаратура е 9 800 лева. Закупени са термолегло с фотолампа, перфузори, пулсоксиметър, 
ларингоскоп, веноскоп за недоносени бебета и кислородни палатки. Това е единадесетото дарение, което фон-
дацията прави за шестте години на съществуването си. Подпомагани са болници и в други градове на страната. 
 

 

 
 
 
 

 
 

ПОД 30% ОТ БЪЛГАРИТЕ СА ПРЕМИНАЛИ ОБУЧЕНИЕ ПО ПЪРВА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ 
 

Под 30% от българите са преминали обучение по първа долекарска помощ. В анкета, проведена от Българския 
Червен кръст във Фейсбук. В допитването са участвали общо 820 човека, от които 251 са посочили, че са преми-
нали курс за оказване на първа помощ. За това информира БТА на 16.10.2022 г. като се позова на съобщение от 
БЧК по повод Световния ден за рестартиране на сърцето, който се отбелязва днес, 16 октомври. 
 

Желание да опреснят своите знания са заявили 216 от гласувалите. На 124 души се е наложило да приложат на 
практика, наученото в курсовете за първа долекарска помощ на БЧК. 
 

„Всеки трябва да има шанс" е мотото, под което дружествата на Червения кръст и Червения полумесец в целия 
свят ще отбележат на 16 октомври Световния ден за рестартиране на сърцето. Този шанс в критични моменти 
може да бъде даден от хора, обучени да оказват първа помощ, да използват автоматични външни дефибрилато-
ри (АВД) и да прилагат кардиополмунална ресусцитация (сърдечен масаж и изкуствено дишане). 
 

Най-висока подготвеност в това отношение имат в скандинавските държави. Там 90 на сто от населението е обу-
чено да оказва първа помощ, а средно за Европа процентът е 56. Седем от десет сърдечни ареста се случват на 
обществени места пред очите на хората, а оказването на помощ в първите минути е ключово за спасяването на 
живот. В случай, че отминат повече от 5 минути, дори и да бъде възстановен животът, мозъчната функция ще 
бъде нарушена. Вероятността човек да бъде спасен нараства чувствително, ако в рамките на първите минути се 
приложи и дефибрилация. 
 

Повече от 150 години Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец (МФЧК) е водеща 
организация в обучението и оказването на първа помощ в световен мащаб. Националните дружества на Черве-
ния кръст и Червения полумесец обучават всяка година над 20 милиона души по първа помощ, в която е вклю-
чено и извършването на сърдечен масаж и на изкуствено дишане.  
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МИНИСТЪР МЕДЖИДИЕВ УТВЪРДИ ПРОГРАМАТА ЗА ПЕРИОДИЧНО ОБУЧЕНИЕ  

НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ, ПЕДАГОЗИТЕ И ДЕТЕГЛЕДАЧКИТЕ  

В ДЕТСКИТЕ ЯСЛИ 

 

Със своя заповед служебният министър на здравеопазването д-р Асен Меджидиев утвърди Програма за обуче-
ние по проблемите на ранното детско развитие, профилактиката и промоцията на здравето и първа медицинс-
ка помощ в детските ясли. Това съобщи от Zdrave.net на 21.10.2022 г. 
 
За медицински сестри, акушерки, лекарски асистенти и фелдшери в детски ясли общата продължителност на 
обучението е 120 учебни часа, от които теоретичната част е общо 80 учебни часа, а практическата част общо 40 
учебни часа. Те ще се обучават в психично развитие в ранно детство; нарушения на развитието и поведението 
в ранно детство; оценка и проследяване на психичното развитие в кърмаческа и ранна детска възраст; физи-
ческо развитие в ранно детство. За медицинските специалисти е предвидено и обучение по профилактика на 
болестите в ранно детство; рискови фактори за здравето и развитието в ранно детство; здравни изисквания 
към средата в детската ясла фактори и контрол; закаляване в кърмаческа и ранна детска възраст; лична хигие-
на и хигиенни навици на децата. Тематичният раздел „Промоция на здраве“ включва комплексна промоция 
на здраве в кърмаческа и ранна детска възраст; дневен режим на децата в детската ясла; оценка и анализ на 
здравното състояние на децата в детската ясла; адаптация на децата към детската ясла; физическа активност, 
физиологични и хигиенни основи на физическото възпитание и спорт в ранна детска възраст; значение на 
здравословното хранене за здравето и развитието на децата във възрастта 0-3 г. Специализираната теоретична 
част пък включва особености на възпитателните и образователни дейности в детската ясла; учене чрез игра; 
особености и значение на общуването с възрастен и връстници в кърмаческа и ранна възраст; здравни грижи 
за деца с увреждания и хронични заболявания в детската ясла; организация на работата в детската ясла – фак-
тор за качество и промоция на здравето на децата. 
 
Практическите занятия включват оказване на първа медицинска помощ, действия при пострадал с нарушения 
на дишането и кръвообращението (сърдечен арест), рани и кръвотечения, травми, изгаряния и остри отравя-
ния, ухапвания и ужилвания, действия при обструкция на дихателния път от чуждо тяло и падане корена на 
езика. 
 
За педагозите обучението също е 120 учебни часа, от които теоретичната част е 80 учебни часа лекции, а прак-
тическата 40 учебни часа. Педагозите ще се обучават как да правят оценка и проследяване на нервно-
психичното развитие на децата в детската ясла със стандартизиран метод и за водене на документация; оценка 
и проследяване на нервно-психичното развитие на децата в детската ясла по области (говор, сензорни дейнос-
ти, моторика, емоционално-социално развитие, изобразителна дейност), със стандартизиран метод; наблюде-
ние, оценка и анализ на общуването и взаимодействието с връстници при деца на възраст 2-3 г.; наблюдение и 
оценка на общуването с възрастен при деца на възраст 10 м. - 1 г. 6 м.; оценка на игровата дейност на децата по 
възрасти; планиране на занимания за деца на възраст до 12 м.; планиране и провеждане на занимание за деца 
на възраст 1-2 г.; изготвяне на дневен режим за възрастта 2-3 г. съвместно с медицинския специалист; изготвяне 
на индивидуален план за адаптация на детето към детската ясла; участие в попълване на здравно-
профилактична карта на детето; подготовка на здравно-информационна и образователна дейност за родите-
ли. 
 
За детегледачките в детски ясли са предвидени 55 учебни часа лекции и 30 часа практически занятия и наблю-
дения. Те също ще бъдат обучавани в оказване на първа помощ. 
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МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ИСКА ДА ИЗРАБОТИ ЗАКОНЕН МЕХАНИЗЪМ  

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СПРАВЕДЛИВИ НИВА НА ДОХОДИТЕ В СЕКТОР „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“ 

 

Да се повишат основните заплати на работещите в лечебните заведения до минималните нива, заложени в 
Колективния трудов договор в сектор „Здравеопазване“, подписан на 12 април 2022 г., каквото изискване на 
последващ етап беше записано в анекса към Националния рамков договор за медицински дейности 2020 - 
2022, е много трудно постижимо в абсолютно всички лечебни заведения. Болниците нямат бюджети и пред-
варително изчислени бюджетни плащания, а основната част от приходите им се формира от извършена и 
отчетена към НЗОК дейност. Опит за подобна директна намеса върху структурата и организацията на 
работната заплата, без предварително финансово осигуряване на мерките, крие големи рискове за система-
та. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на здравеопазването на 21.10.2022 г.  
 
Решението на предишното правителство и министърът на здравеопазването Асена Сербезова да се намесят 
и да наложат по императивен път правила на определяне на работната заплата, не е финансово аргументи-
рано. Решението не кореспондира с действащата нормативна уредба и дори не е съобразено със спецификите 
в структурата и дейността на отделните болнични заведения, които трябва да се отчитат при всеки 
отделен случай, се каза още в съобщението на МЗ. От там уточняват, че съгласно Закона за лечебните заве-
дения, лечебните заведения, без тези по чл. 5, ал. 1 от ЗЛЗ, са търговски дружества. Министърът на здраве-
опазването не може да влияе върху формирането на трудовите възнаграждения на работещите в болници-
те. В тази посока е и определението на Върховния административен съд (ВАС), с което се спира изпълнение-
то на част от текстовете за повишаване на заплатите в болниците, записани в анекса към Националния 
рамков договор. От ВАС са категорични, че рискът болниците да бъдат оставени без достатъчен финансов 
ресурс е реален и непосредствен, припомниха от МЗ. 
 
Настоящият екип на Министерство на здравеопазването подкрепя изцяло исканията за увеличение на зап-
латите на работещите в сектора. Това е и причината екипът да си постави за основна цел търсенето на 
устойчиви решения за повишаване и адаптиране на възнагражденията на работещите в лечебните заведе-
ния според динамично променящата се икономическа обстановка. Във връзка с предстоящото подписване на 
новите национални рамкови договори за медицински и за дентални дейности, които ще действат през след-
ващите три години, Министерството на здравеопазване ще се стреми към осигуряването на по-голям фи-
нансов ресурс за лечебните заведения, което означава и по-високи заплати за заетите в сектора, увериха от 
МЗ. 
 
В допълнение от МЗ припомниха, че министърът на здравеопазването д-р Меджидиев е посочил като свой 
приоритет именно остойностяването на лекарския и сестринския труд, по която тема понастоящем ра-
боти експертна група с широко представителство, като се  очакват до средата на ноември 2022 г. да бъдат 
приети и разгледани конкретни предложения. Крайната цел е изработването на законен механизъм за опре-
деляне на справедливи нива на доходите в сектор „Здравеопазване“. 
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„МБАЛ-ДОБРИЧ“ ПОДПИСА КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР НА ФОНА НА СТАЧКИ 
 

Колективният трудов договор към „МБАЛ-Добрич“, който изкара на протести медицински сестри и санитари 
от лечебното заведение, вече е подписан, съобщи БНР на 21.10.2022 г. 
 
Предвидено е ново увеличение на заплатите, без обаче да се достигат нивата на националното браншово спора-
зумение. Според ръководството на областната болница няма как при сегашната финансова ситуация и цена на 
клиничните пътеки да се постигне по-голямо повишение на трудовите възнаграждения. 
 
Колективният трудов договор към „МБАЛ-Добрич“ предвижда увеличение от около 40% на заплатите, като от  
1 януари 2023 година за лекар те ще са 1430 лв., а за медицинска сестра 1125 лв. За да се повишат до стойностите 
на отрасловото КТД, са необходими около 350 000 лева месечно, заяви директорът на болницата д-р Георги Же-
лязков. 
 
На 18 октомври от Синдиката на българските медицински специалисти към „МБАЛ- Добрич“ поискаха свиква-
не на Арбитражна комисия, която да помогне за уреждането на законен начин за ефективните им стачни дейст-
вия. Причината е в, по думите на Стачния комитет, отказът на ръководството на болницата да се срещне с тях, 
съобщи БНР и припомни, че от 14 октомври медицински сестри и санитари от лечебното заведение провеждат 
по един час предупредителни протести.  
 
От Синдиката на българските медицински специалисти са изпратили писмо за свикване на Арбитражна коми-
сия до Министерството на труда и социалната политика, обясни Мая Илиева, председател на СБМС. 

 
 
 
 

 
 
 

ОБЩИНА СЛИВЕН УВЕЛИЧАВА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ  

В ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ И УЧИЛИЩНИТЕ КАБИНЕТИ 

 
Община Сливен увеличава възнагражденията на медицинските специалисти в детските заведения и училищ-
ните кабинети, съобщи БТА като се позова на общинския пресцентър. 
 
На среща вчера Колективният трудов договор в общинското здравеопазване бе подписан от кмета Стефан Ра-
дев, областния координатор на КНСБ Тодор Иванов и зам.-председателя на СРС „Подкрепа“ Емил Петков. В 
срещата участваха представители на синдикалните организации на работещите медицински специалисти в 
детските ясли и градини, в училищните здравни кабинети и Детската млечна кухня.  
 
В новия колективен договор се запазва правото на два дни допълнителен отпуск, което отпадна от Национал-
ния трудов договор. Основната месечна заплата на медицинските сестри се увеличава на 1 450 лева. За детските 
ясли и Детската млечна кухня увеличението обхваща и възнагражденията на останалия персонал. 
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МЕДИЦИ ОТ ВРАЧАНСКАТА БОЛНИЦА ПРОТЕСТИРАХА ЗАРАДИ НИСКИ ЗАПЛАТИ 
 

На протест излязоха професионалистите по здравни грижи от МБАЛ „Христо Ботев“-Враца. Пред сградата на 
ДКЦ-1 в града се събраха множество бели престилки, за да изразят недоволството си от ставащото в сферата на 
здравеопазването и ниските месечни възнаграждения на персонала в лечебното заведение, информира Zdra-
ve.net на 27.10. 2022 г. като се позова на  регионалното издание Vratzadnes.com. 
 
Протестните действия на медиците ще са безсрочни, като всеки ден те ще излизат да изразят недоволството си 
от 10:00 до 10:30 часа. Те са организирани от Синдиката на българските медицински специалисти. 
 
Към момента средната заплата на медицинска сестра в болницата получава е 950 лева. Малко по-висока е запла-
тата на лекарите, обявиха протестиращите. Те са категорични, че управляващите и конкретно Министерството 
на здравеопазването трябва да помислят за условията на труд в лечебните заведения, както и за прекратяването 
на търговията със здраве. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ПРОТЕСТИТЕ НА МЕДИЦИ В СТРАНАТА ПРОДЪЛЖАВАТ 
 

Акция за по-високи заплати се проведе днес в МБАЛ-Търговище, а от МБАЛ-Благоевград блокираха кръстови-
ще в града. Протестната акция в МБАЛ-Търговище е част от националната кампания "Да защитим доходите от 
инфлацията и работните места в кризата". Медиците настояват заплатите им да бъдат индексирани с ръста на 
инфлацията. В момента заплатата на лекарите в болница е между 1100 лв., а на медицинските сестри - 820 лв., 
информира Clinica.bg на 24.10.2022 г. 
 
Със съдействието на Регионалния съвет на КНСБ и областния координатор Николай Дяков служители от 
МБАЛ-Търговище внесоха заявление до управителя на дружеството за откриване на процедура за преговори за 
увеличение на работните възнаграждения. Подобни искания са внесени и в МБАЛ-Омуртаг, където лекарите 
получават между 1200-1300 лв., месечно, а сестрите - 900 лв., съобщиха от КНСБ. Протестиращи срещу унизи-
телното заплащане служители на МБАЛ-Благоевград пък блокираха за 10-на минути кръговото кръстовище 
при 3-то ОУ в града.  
 
„С протеста си искаме обществеността на Благоевград и страната да ни подкрепи. Протестираме, за да защитим дос-
тойното заплащане на труд, което в момента е унизително ниско", каза Таня Кънева – медицинска сестра и лидер 
на КНСБ при МБАЛ-Благоевград пред БГНЕС. Преди блокадата в 16 ч ., пред сградата на поликлиниката в Бла-
гоевград от 15 ч. се проведе третият пореден едночасов мълчалив протест на медицинските сестри, санитарите, 
шофьорите на линейки, както от болницата, така и от Спешния център.  
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ВСИЧКИ БРЕМЕННИ И ХОРА МЕЖДУ 40-60 ГОДИНА ИМАТ ПРАВО  

НА БЕЗПЛАТНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА ХЕПАТИТ B И C 

 
Всички бременни и хора между 40-60 година имат право на безплатни изследвания за хепатит B и C. Тези нови 
възможности са заложени в законодателството ни, информира Clinica.bg на 27.10. 2022 г. като се позова на екс-
перти от Българския лекарски съюз.  
 
От съсловната организация смятат да създадат мобилно приложение, което да напомня на пациентите на какви 
профилактични прегледи имат право. Идеята е с времето то да бъде надградено, и чрез него да може да бъде 
записван час при личния лекар. 
 
Един от основните проблеми е скритата заболеваемост. У нас около 87 000 са заразените с хепатит С, а 226 000 са 
тези с хепатит В. Диагностицираните обаче са едва 10% от тях като само 1% от заболелите годишно се лекува, 
заяви проф. Красимир Антонов, председател на Българското дружество по гастроентерология, гастроинтести-
нална ендоскопия и абдоминална ехография. Именно затова профилактиката е толкова важна.  
 
Според СЗО България изостава драстично от глобалните цели за елиминиране на  
вирусен хепатит С до 2030 г. „До 2030 г. се цели диагностициране на 90 % от заразените с вирусни хепатити, лекуване 
на 80% от пациентите и намаляване на смъртността с 65%", заяви представителят на СЗО в България д-р Скендер 
Сила. С промените в Наредба 8 и 9 пациентите между 40-60 години могат да си направят изследване във всяка 
една лицензирана лаборатория за хепатит B и C с направление от личен лекар, разясни д-р Гергана Николова. 
Ако резултатът е положителен, пациентът трябва да се върне при личния си лекар, за да предприемат необхо-
димите стъпки, да бъде насочен към специалист, който да му назначи терапия. Тя обърна внимание и на това, 
че от БЛС предлагат да отпаднат лимитите за изследвания при протоколите за лечение.  
 
„Новите изследвания са безплатни за пациентите и са част от така важната профилактика на населението. Освен тях 
се дава възможност за изследване на чернодробните ензими АСАТ и АЛАТ, отново веднъж на 5 г., в рамките на профилак-
тичните прегледи при личния лекар за хората на възраст 20-65 г.", обясни председателят на БЛС д-р Иван Маджа-
ров. БЛС заедно с партньорски организации планира да създаде мобилно приложение, което да напомня на 
пациентите за това на какви профилактични прегледи те имат право, през какъв период.  
 

 

 
 

OFF-LABEL ЛЕКАРСТВАТА ЗА ДЕЦА ВЕЧЕ СА С ГАРАНТИРАНО ФИНАНСИРАНЕ 
 

Възможността лекарствени продукти да се заплащат за лечение на лица до 18-годишна възраст, за които не са 
предвидени други механизми за финансиране със средства от държавния бюджет, общинските бюджети и от 
бюджета на Националната здравноосигурителна каса, или които не могат да бъдат осигурени в страната, вече е 
правен факт. Това стана след обнародването в „Държавен вестник“ на промените в Наредба 2, информира 
Zdrave.net на 26.10. 2022 г.  
 
Това означава, че децата вече имат гарантирано заплащане за off-label лекарствата, които се използват при тях-
ното лечение. Става въпрос предимно за деца с онкохематологични заболявания, както и такива с редки и авто-
имунни болести, при които се изчерпани терапевтичните възможности или са наблюдавани тежки нежелани 
лекарствени реакции, или са установени противопоказания за лечение с наличните терапевтични алтернати-
ви. 
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ВЕЧЕ РАЗПОЛАГАМЕ С НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ПСИХОСОМАТИЧНА ТЕРАПИЯ  

ЗА ПАЦИЕНТИ СЪС ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ 

 

МБАЛ „Надежда“ стана Национален център за психосоматична терапия на пациенти с онкологични и хемато-
логични заболявания, информира БНР на 31.10. 2022 г. 
 

Благодарение на натрупания опит, на взаимодействието с най-модерните институти в Европа, както и на капа-
цитета на болница „Надежда“ да бъде национален център за онкофертилитет става възможно и създаването на 
център за психосоматична терапия. Доскоро опитите да се помага в тази сфера оставаха частични, обхващащи 
определени групи пациенти или определени сфери на подкрепа, плод на отделни проекти по места, без да съ-
ществува възможност за въвеждането на цялостна визия за помощ. 
 

Д-р Велислава Донкина ръководи Центъра за психоанализа и медицина на болница „Надежда“, който сега пре-
раства в Национален център за психосоматична терапия за пациенти със злокачествени заболявания. 
 

"Онко- и хематологично болните пациенти в страната ни са значителен брой и продължават да остават недостигнати 
от систематична грижа и подкрепа. Тежкото и особено злокачествено боледуване се свързва и с определени особености в 
психичното и емоционално функциониране, в душевния живот на човек, съпътстван от такава болест. Така стандартно 
познатите ни подходи в психологичното консултиране и психотерапията са много ниско ефективни. С други думи, спе-
циалистите се нуждаят от специфична подготовка, която да им помогне да задълбочат възможностите си да разбират 
по-добре своите пациенти и да интервенират по-ефективно. До съвсем скоро такава специализация беше изключително 
ограничена. Днес сме щастливи и у нас да имаме достъп до такава възможност", посочва д-р Донкина. 
 

За близките на пациентите с онкозаболявания също се предвиждат различни възможности за срещи и подкрепа. 
Има възможност за различни типове консултативна грижа, от които хората могат да се възползват – здравен коу-
чинг, консултации за подходящия начин на хранене по време на и след приключване на лечението, препоръки 
по отношение целесъобразността на различни типове добавки, рехабилитация, физическа активност, изготвяне 
на цялостен план за грижа, съпътстващ лечението, пациентски консултант и специалист по клинична социална 
работа. Центърът приема насочвания за цялостна психосоматична терапевтична грижа от всички клиники на 
лечебни заведения в страната за всякакъв тип онкологични и хематологични заболявания. 
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МЕДИЦИНСКИТЕ И ЗДРАВНИТЕ НАУКИ ЗАЕМАТ ВТОРО МЯСТО ПО РАЗХОДИ  

ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ ЗА 2021 Г. 
 
 

Медицинските и здравните науки заемат второ място по разходи за научноизследователска и развойна дейност 
(НИРД) за 2021 г. Това става ясно от анализа на Националния статистически институт (НСИ). В него се отбеляз-
ва, че в тази област през изминалата година у нас са изразходвани 206, 7 млн. лв. или 19,2% от всички разходи за 
научни изследвания, информира Zdrave.net на 31.10. 2022 г. 
 
Първото място е на техническите науки, на които през предходната година се пада най-голям относителен дял 
за НИРД - 51.5%,или 553.2млн. лв. След медицинските и здравните науки се нареждат естествените науки при 
които разходите са 187 млн. лв. или 17,4% от всички разходи, сочат данните на НСИ.  
 
От НСИ отбелязват, че през 2021 г. се наблюдава увеличение на разходите за НИРД, които възлизат на 1 074.0 
млн. лв. - с 4.9% повече в сравнение с предходната година. Запазва се тенденцията на ежегодно нарастване на 
разходите за НИРД през периода 2017 - 2021 година, подчертават статистиците. 
 
Анализът им сочи още, че през 2021 г. най-голям е делът на чуждестранните източници на средства за осъщест-
вяване на НИРД - 40.1%. Сектор „Предприятия“ финансира 32.9% от общите разходи за НИРД, а държавният 
бюджет – 26.1%. 
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ПОД 30% ОТ БЪЛГАРИТЕ СА ПРЕМИНАЛИ ОБУЧЕНИЕ ПО ПЪРВА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Под 30% от българите са преминали обучение по първа долекарска помощ. В анкета, проведена от Българския 
Червен кръст във Фейсбук. В допитването са участвали общо 820 човека, от които 251 са посочили, че са преми-
нали курс за оказване на първа помощ. За това информира БТА на 16.10.2022 г. като се позова на съобщение от 
БЧК по повод Световния ден за рестартиране на сърцето, който се отбелязва днес, 16 октомври. 
 

Желание да опреснят своите знания са заявили 216 от гласувалите. На 124 души се е наложило да приложат на 
практика, наученото в курсовете за първа долекарска помощ на БЧК. 
 

„Всеки трябва да има шанс" е мотото, под което дружествата на Червения кръст и Червения полумесец в целия 
свят ще отбележат на 16 октомври Световния ден за рестартиране на сърцето. Този шанс в критични моменти 
може да бъде даден от хора, обучени да оказват първа помощ, да използват автоматични външни дефибрилато-
ри (АВД) и да прилагат кардиополмунална ресусцитация (сърдечен масаж и изкуствено дишане). 
 

Най-висока подготвеност в това отношение имат в скандинавските държави. Там 90 на сто от населението е обу-
чено да оказва първа помощ, а средно за Европа процентът е 56. Седем от десет сърдечни ареста се случват на 
обществени места пред очите на хората, а оказването на помощ в първите минути е ключово за спасяването на 
живот. В случай, че отминат повече от 5 минути, дори и да бъде възстановен животът, мозъчната функция ще 
бъде нарушена. Вероятността човек да бъде спасен нараства чувствително, ако в рамките на първите минути се 
приложи и дефибрилация. 
 

Повече от 150 години Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец (МФЧК) е водеща 
организация в обучението и оказването на първа помощ в световен мащаб. Националните дружества на Черве-
ния кръст и Червения полумесец обучават всяка година над 20 милиона души по първа помощ, в която е вклю-
чено и извършването на сърдечен масаж и на изкуствено дишане.  

  

    НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ 
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ЕВРОПЕЙСКАТА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА ОДОБРИ ПОСТАВЯНЕТО  

НА ВАКСИНИ СРЕЩУ COVID-19 НА ДЕЦА, НАВЪРШИЛИ ШЕСТ МЕСЕЦА 

 

Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) одобри днес поставянето на ваксини срещу COVID-19 на 
"Пфайзер" и "Модерна" на деца, навършили шест месеца, предаде БТА на 20.10. 2022 г. като се позова на 
„Франс Прес“. 
 
Агенцията отбелязва, че препаратите на двете компании са първите ваксини срещу коронавируса одобрени 
в ЕС за деца под 5-годишна възраст. 
 
ЕМА одобри поставянето на ваксината на "Пфайзер" на деца на възраст от 6 месеца до  
4 години. 
 
За ваксината на "Модерна" пък е дадено разрешение за поставянето ѝ  на деца на възраст от 6 месеца до 5 го-
дини. 
 
Миналия месец ЕМА предупреди, че пандемията не е завършила, и призова страните членки на ЕС да поста-
вят бустерни дози на своите жители преди зимата, припомня АФП. 
 
 

 
 

ЕВРОКОМИСАРЯТ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО СТЕЛА КИРИАКИДУ  

ПРИЗОВА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ДЪРЖАВИ  

ДА ЗАСИЛЯТ ВАКСИНИРАНЕТО И ПОСТАВЯНЕТО НА БУСТЕРНИ ДОЗИ СРЕЩУ COVID-19 

 
"Европейските държави да засилят ваксинирането и поставянето на бустерните дози, което остава най-силното 
предимство срещу коронавируса." За това призова еврокомисарят по здравеопазване Стела Кириакиду на меж-
дународната среща на високо равнище на тема "COVID-19: Пътят напред след пандемията", която се провеж-
да в Кипър днес, 10 октомври. Тя подчерта, че европейската подкрепа за медицинските нужди на Украйна 
ще продължи, докато е необходимо, съобщи БНР на 10.10. 2022 г. 
 
"Време е да се подготвим за възможни вълни на коронавируса през следващите зимни месеци, като в редица държави 
вече се наблюдава ръст по всички показатели на вируса", предупреди еврокомисарят Стела Кириакиду. Тя призо-
ва страните членки да увеличат имунизационното покритие, посочвайки, че досега с първа и втора бустерна 
доза са под 10% от хората, отговарящи на условията за получаването им. 
 
"Адаптираните ваксини срещу коронавируса са осигурени в количества, необходими за защита на всички граждани на 
Евросъюза", увери еврокомисарят. 
 
Предстоят важни стъпки за създаване на силен Европейски здравен съюз, обяви Стела Кириакиду. През но-
ември ще стартира нова Глобална здравна стратегия на ЕС, а в началото на следващата година предстои 
фармацевтична реформа. 
"Досега 18 европейски страни са приели за лечение повече от 1300 пациенти от Украйна", съобщи здравният евро-
комисар. "През зимните месеци нуждите на страната от медицинска евакуация могат да се увеличат и Евросъюзът 
ще окаже необходимата помощ", увери Стела Кириакиду. 
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Европейската агенция по лекарствата: 

КОМБИНАЦИЯТА ОТ КОДЕИН И ИБУПРОФЕН Е ОПАСНА 

 
Нови странични ефекти да се добавят към листовките на лекарствата, съдържащи комбинацията от ко-
деин и ибупрофен, а продажбата им да бъде само с рецепта. Това препоръчва Комитетът за оценка на риска 
в областта на фармакологичната бдителност към Европейската агенция по лекарствата (ЕМА). В инфор-
мацията за продукта трябва да се включи предупреждение за сериозни увреждания, включително и смърт, 
особено, ако лекарствата се приемат продължително или в дози по-високи от препоръчителните. За това 
информира Clinica.bg на 04.10.2022 г. 
 
Кодеинът с ибупрофен е комбинация от две лекарства. Те са опиоид (кодеин) и противовъзпалително 
(ибупрофен), като се използват за лечение на болка. Заради компонентата на кодеина обаче, многократната 
употреба може да доведе до пристрастяване и зависимост. PRAC e прегледал няколко случая на бъбречна, 
стомашно-чревна и метаболитна токсичност, които са докладвани във връзка със случаи на злоупотреба и 
зависимост от комбинации кодеин с ибупрофен, някои от които са били фатални.  
 
Комитетът установява, че когато се приемат дози по-високи от препоръчваните или за дълъг период от 
време, комбинацията от лекарства може да причини увреждане на бъбреците, като им попречи да отстра-
няват правилно киселините от кръвта в урината (бъбречна табулна ацидоза). Тези бъбречни проблеми мо-
же да причинят много ниски нива на калий в кръвта (хипокалиемия), което от своя страна може да доведе 
симптоми като мускулна слабост и световъртеж. Следователно бъбречната тубулна ацидоза и хипокалие-
мията ще бъдат добавени към информацията за продукта като нови странични ефекти.  
 
Лекарствата съдържащи комбинация от кодеин и ибупрофен, са разрешени на национално ниво. Затова 
ЕМА прие ключови послания, които националните компетентни органи да бъдат посъветвани да се консул-
тират с лекаря си, ако искат да използват кодеин с ибупрофен за по-дълго от препоръчаното и/или в дози, 
по-високи от препоръчаните.  
 
Повечето сигнали до ЕМА са били от страни в ЕС, където тези лекарства се продават без рецепта. Затова 
експертите смятат, че най-ефективната мярка за минимизиране на риска би била именно да се промени 
статутът на лекарствата, като се направи така че те да могат да бъдат изписвани само с рецепта.  
 
ЕМА предлага нови мерки и за лекарства, съдържащи терлипресин, при лечението на хепаторенален синд-
ром (бъбречни проблеми при хора с напреднало чернодробно заболяване. Те са насочени към намаляване на 
риска от респираторна недостатъчност и сепсис. Новите мерки включват добавяне към информацията за 
продукта на предупреждение за избягване на лекарства, съдържащи терлипресин, при пациенти с напредна-
ло остро или хронично чернодробно заболяване или напреднала бъбречна недостатъчност. Пациентите с 
проблеми с дишането трябва да получат лечение за овладяване на състоянието си, преди да започнат лече-
ние с терлипресин. По време и след лечението пациентите трябва да се наблюдават за признаци и симпто-
ми на дихателна недостатъчност и инфекция. 
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ВСЕКИ ДЕСЕТИ ГЕРМАНЕЦ С COVID-19 ПРОДЪЛЖАВА ДА ХОДИ НА РАБОТА 

 

Всеки десети германец, заразил се с коронавирус, продължава да ходи на работа, въпреки че е болен, според 
проучване на здравна застрахователна кампания, информира БТА на 17.10. 2022 г. като се позова на ДПА. 
 
По данни на "Пронова Бе Ка Ка", видени от медийната група "Функе", 9 на сто от хората, установени с коро-
навирус, се явяват в службата си с леки симптоми. 
 
Около 33 на сто казват, че остават къщи, дори и да са с леки симптоми, а 17 на сто посочват, че се лекуват и 
стоят в къщи само докато по-тежките симптоми преминат. 
 
Около 17 на сто казват, че проблемът не ги засяга, тъй като и без друго работят от вкъщи. 
 
Като цяло мнозинството от работещите признават, че ходят на работа дори и да са болни, като най-често ста-
ва дума за болки в гърба и алергии, заключава проучването.   
 

 

 
 
 
 
 

 
 

ЗАРАДИ COVID ПАНДЕМИЯТА В ЕВРОПА Е ОТЧЕТЕН 

14% СПАД НА РАЖДАНИЯТА ПРЕЗ ЯНУАРИ 2021 Г. 

 

 

В Европа е отчетен 14% спад на ражданията през януари 2021 г. в сравнение със същия месец на предходни 
години. Според учени това вероятно се дължи на страховете, свързани с предизвиканата от COVID здравна 
криза по време на първата вълна от пандемията, информират PA Media и DPA, цитирани от БТА на 
14.10.2022 г. 
 
Учени от Швейцария съобщиха, че страните с най-тежки локдауни в началото на 2020 г. и препълнени интен-
зивни отделения имат най-голям спад в ражданията 9-10 месеца по-късно. Екипът казва, че неговите откри-
тия, публикувани във в. Human Reproduction, може да доведат до „дългосрочни последици за демографията, особе-
но в Западна Европа, където населението е застаряващо“. 
 
Във Великобритания и Уелс е отчетен спад от 13% при ражданията през януари 2021 г. в сравнение с януари 
2018 и 2019 г. В Шотландия спадът е 14 на сто. Най-голям спад е отчетен в Литва и Румъния – съответно 28% и 
23%. В Швеция, където нямаше локдаун, не е отчетен спад в ражданията. 
 
Въпреки, че след това е било отчетено увеличение на ражданията, март 2021 г. е единственият месец, през 
който те са били близо до предпандемичните нива. 
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ЕВРОПЕЙСКАТА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА ПРЕПОРЪЧА МЕРКИ  

ЗА МИНИМИЗИРАНЕ НА РИСКА ОТ СЕРИОЗНИ СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ,  

СВЪРЗАНИ С JAK КИНАЗНИТЕ ИНХИБИТОРИ 

 
Комитетът за оценка на риска и фармакологична бдителност (PRAC) към Европейската агенция по лекарст-
вата (EMA) препоръча мерки за минимизиране на риска от сериозни странични ефекти, свързани с JAK ки-
назните инхибитори, използвани за лечение на няколко хронични възпалителни заболявания. За това ин-
формира Zdrave.net на 31.10.2022 г. като се позова на съобщение на пресслужбата на лекарствения регулатор. 
 
Нежеланите реакции включват сърдечносъдови усложнения, поява на кръвни съсиреци, рак и сериозни ин-
фекции. 
 
Комитетът препоръча тези лекарства да се използват при следните групи пациенти само ако няма налични 
подходящи алтернативи за лечение: хора на възраст 65 или повече години, хора с повишен риск от сериозни 
сърдечносъдови проблеми (като инфаркт или инсулт), настоящи пушачи или пушачи в миналото, но за дъ-
лъг период от време, както и хора с повишен риск от рак. Комитетът също така препоръчва използването на 
JAK киназните инхибитори с повишено внимание при пациенти с други рискови фактори за белодробен и 
венозен тромбоемболизъм VTE), различни от изброените по-горе. 
Според експертите, дозите трябва да бъдат намалени при някои групи пациенти, които може да са изложени 
на риск от тромбоемболизъм, рак или големи сърдечносъдови проблеми. 
 
Препоръките идват след преглед на наличните данни, включително крайните резултати от клинично изпит-
ване на JAK киназния инхибитор Xeljanz (tofacitinib) и предварителните констатации от обсервационно про-
учване, включващо Olumiant (baricitinib), друг JAK киназен инхибитор. 
 
По време на прегледа PRAC е потърсил съвет от експертна група ревматолози, дерматолози, гастроентероло-
зи и представители на пациентските организации. Прегледът е потвърдил, че Xeljanz повишава риска от го-
леми сърдечносъдови проблеми, рак, тромбоемболизъм, сериозни инфекции и дори смърт в сравнение с TNF
-алфа инхибиторите. Поради това PRAC заключава, че тези констатации за безопасност се отнасят за всички 
индикации, одобрени за приложение на JAK киназни инхибитори – възпалителни, ревматологични, гастро-
ентерологични и дерматологични заболявания ,както следва: ревматоиден артрит, псориатичен артрит, юве-
нилен идиопатичен артрит, аксиален спондилоартрит, улцерозен колит, атопичен дерматит и алопеция аре-
ата. 
 
Продуктовата информация за всички JAK киназни инхибитори, използвани за лечение на хронични възпа-
лителни заболявания, ще бъде актуализирана с новите препоръки и предупреждения. Освен това, образова-
телните материали за пациенти и здравни специалисти ще бъдат преработени. Пациенти, които имат въпро-
си относно лечението или риска от сериозни нежелани реакции, трябва да се свържат с лекаря си, препоръч-
ват от EMA. 
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Експерти от ЕК и ECDC в общо изявление:  

ПОЛИОМИЕЛИТЪТ ОСТАВА МЕЖДУНАРОДНА ЗАПЛАХА ЗА ЗДРАВЕТО 

 

„Благодарение на ваксинацията ЕС е свободен от полиомиелит през последните 20 години, но последните събития показ-
ват, че той остава международна заплаха за здравето. Докато остават неваксинирани или недостатъчно ваксинирани 
групи от населението в европейските страни, рискуваме вирусът да се появи отново в Европа“. За това алармираха в 
общо изявление комисарите по здравеопазването и безопасността на храните Стела Кириакиду, по международ-
ните партньорства Юта Урпилайнен и директорът на Европейския център за превенция и контрол на заболява-
нията (ECDC) д-р Андреа Амон. За това информира Zdrave.net на 24.10.2022 г.  
 

„Това е заплаха, с която можем да се справим и разполагаме с инструмента за превенция. ЕС остана свободен от полиомие-
лит в продължение на 20 години благодарение на широката ваксинация, която постигнахме срещу него. Но неотдавнашни-
те случаи на полиомиелит в Европа и САЩ са ясни сигнали и напомняне, че трябва да останем бдителни“, предупреж-
дават от ЕК и ECDC. Оттам подчертават колко важно е да се поддържа високо ваксинационно покритие сред на-
селението и да се увеличи приемът на ваксина в „дупките“, където населението остава недостатъчно ваксинира-
но. 
 

В изявлението си еврокомисарите и директорът на ECDC обръщат внимание на факта, че COVID пандемията се 
e отразила на имунизационните практики. В съчетание с погрешна информация и откровена дезинформация 
относно важността на ваксините много деца са пропуснали животоспасяващи ваксинация, подчертават те. 
 

В документа се казва още: „Ето защо, за да изпреварим всяка потенциална повторна поява на полиомиелит, ние прикан-
ваме държавите членки да прегледат своите данни за ваксинационния обхват и да се справят с всички пропуски в имуниза-
циите сред населението си, за да бъде изпреварена потенциална повторна поява на полиомиелит. 
 

Призоваваме също така държавите членки да гарантират наличието на системи за наблюдение за идентифициране на 
разпространението на вируси. В световен мащаб трябва да продължим работата си за изкореняване на полиомиелита 
веднъж завинаги, като затворим пропуските, където той все още е ендемичен, като Афганистан и Пакистан. ЕК подкрепя 
глобалните усилия за ликвидиране чрез укрепване на имунизационните системи и подкрепа за ваксинирането. През послед-
ните години ЕС мобилизира 110 млн. евро за борба с полиомиелита в повечето засегнати страни, включително Афганис-
тан, и в сътрудничество с международни партньори като УНИЦЕФ, СЗО и GAVI. 
 

Докато полиомиелитът не бъде изкоренен в световен мащаб, никой не е в безопасност. На този Световен ден на полиомие-
лита призоваваме всички, които не са ваксинирани или чиито деца са пропуснали планираните си ваксинации, да потър-
сят имунизация възможно най-скоро. Ваксинацията спасява  

 
 

ЕКСПЕРТЕН КОМИТЕТ В САЩ ПРЕПОРЪЧА ИМУНИЗАЦИЯТА СРЕЩУ COVID-19  

ДА СТАНЕ ЧАСТ ОТ БЕЗПЛАТНАТА ИМУНИЗАЦИОННА ПРОГРАМА 

 

Американски експертен комитет препоръча вчера имунизацията срещу COVID-19 да стане част от детския вак-
синационен календар на Центровете за превенция и контрол на заболяванията (CDC), които осигуряват безп-
латни имунизации за милиони деца всяка година. Това съобщи БТА на 20.10.2022 г. като ес позова на агенция 
„Ройтерс“. 
 

В момента ваксините в САЩ се предоставят безплатно от федералното правителство на страната, а извънред-
ната здравна ситуация се очаква да приключи в началото на следващата година. След нейния край продажбата 
на ваксини и медикаменти срещу COVID-19 ще премине към частния пазар. 
 

Препоръките на експертния комитет включват имунизация в рамките на програмата "Детски ваксинации", 
следвайки насоките на CDC - за всички деца над шестмесечна възраст и бустерни дози за тези, навършили пет 
години. Едва около една трета от американските деца в училищна възраст са ваксинирани срещу COVID-19, 
отбелязва „Ройтерс“. 
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ПОСКЪПВАЩИЯТ ТОК СЕ ОТРАЗЯВА НЕГАТИВНО  

НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА МАСОВИ И ЕВТИНИ ЛЕКАРСТВА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Нарастващите разходи за електроенергия в Европа могат да доведат до напускане на компании, които са 
от решаващо значение за производството на масови и евтини лекарства. Това би застрашило веригата на 
доставки на медикаменти, които вече бяха засегнати от COVID-19, предупреждават от една от най-
големите генерични компании в света – Тева. За това информира Clinica.bg на 28.10. 2022 г. като се позова 
на агенция „Ройтерс“.  
 

Основните лекарства са от решаващо значение при лечението на дългосрочни състояния, както и при хи-
рургични процедури. Обикновено те са без патент и се продават на възможно най-ниските цени. Ценовият 
натиск за тези генерични лекарства отдавна тласка производството на най-енергоемкия компонент - актив-
ните фармацевтични съставки (API) - от Европа на изток към Индия и Китай, където разходите са значи-
телно по-ниски.  
 

„Сега войната в Украйна и свързаните с нея енергийни и икономически кризи заплашват да „обезценят завинаги 
фармацевтичния сектор на континента за някои критично необходими лекарства", пише в доклад една от най-
големите генерични компании - Teva, в четвъртък. Това може да означава, че евтини лекарства - от антиби-
отици до такива за диабет и рак - може да изчезнат от европейските фабрики през следващите пет до десет 
години, оставяйки континента зависим от други страни, се казва в доклада на Teva. Оттам подчертават 
скорошния недостиг на тамоксифен, активна съставка, използвана в ключова терапия за рак на гърдата, в 
Германия. 
 

Единственият европейски производител на API на тамоксифен е спрял производството, защото то е стана-
ло неикономично, изненадвайки европейските производители на готови лекарства и оставяйки само ня-
колко доставчици в Азия. Друг подобрен пример е свързан с парацетамола. Последната европейска фабри-
ка за лекарства, произвеждаща парацетамол е затворила през 2008 г., оставяйки Азия като основен източ-
ник на производство. В разгара на пандемията имаше значителни сътресения в предлагането на парацета-
мол в Европа, тъй като регионът не разполагаше с „лоста или логистичния капацитет за увеличаване на 
производството в краткосрочен план", се казва в доклада. Същевременно, когато основният производител 
на парацетамол Индия временно забрани износа на съставката, за да задоволи собствените си нужди, Евро-
па временно остана без ключовата активна съставка. 
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СЗО алармира: 

БОЛНИТЕ ОТ ТУБЕРКУЛОЗА В СВЕТА СА СЕ УВЕЛИЧИЛИ С 4,5% ЗА ЕДНА ГОДИНА 

 

Броят на хората, заразени с туберкулоза, включително резистентната към лекарства, се е увеличил в световен 
мащаб за първи път от години, алармира Световната здравна организация (СЗО). За това информира Zdra-
ve.net на 28.10.2022 г. 
 
Над 10 млн. души по света са боледували от туберкулоза през 2021 г., което представлява ръст от 4,5% спрямо 
предходната година, а близо 1,6 млн. души са загубили живота си от инфекцията, сочат данни от последния 
официален доклад на организацията. 
 
Според СЗО особено притеснение буди фактът, че 450 000 от общия брой засегнати от инфекцията са на хора, 
заразени с резистентна към лекарства туберкулоза и това е с 3% повече в сравнение с 2020 г. 
 
По този повод д-р Мел Спигелман, президент на TB Alliance, заяви, че над десетилетие напредък е бил загубен, 
когато COVID-19 се появи през 2020 г. 
 
„Въпреки напредъка в превантивната терапия, ние все още изоставаме в почти всички обещания и цели по отношение 
на туберкулозата“, коментира той. 
 
СЗО посочи COVID-19 като голямата причина за нарастването на туберкулозата. „Пандемията продължава да 
оказва вредно въздействие върху достъпа до диагностика и лечение на туберкулозата. Напредъкът, постигнат преди 
2019 г., се е забавил или е спрял, дори можем да говорим за рязко връщане назад“, се посочва в доклада. 
 
Тъй като все по-малко хора се диагностицират, много от тях несъзнателно разпространяват туберкулоза на 
други в огнища, които може и да останат незабелязани, особено в страни със слаборазвити здравни системи. 
 
Ограниченията заради COVID-19 и особено локдауните и изискванията за физическо дистанциране са се ока-
зали бариера пред здравните услуги, свързани с за лечение на туберкулоза, а много хора не са търсили помощ 
поради страха от коронавируса. 
Според доклада на СЗО сега само един на всеки трима души с резистентна към лекарства туберкулоза получа-
ва лечение. 
 
„Резистентната на лекарства туберкулоза е лечима, но обезпокоителното е, че случаите се увеличават за първи път 
от години“, коментира д-р Хана Спенсър, от организацията „Лекари без граници“ в Южна Африка. Тя призова 
за незабавно увеличаване броя на по-кратките, по-безопасни и по-ефективни терапии, както и за намаляване 
на цените на лечението до не повече от 500 долара за един курс. 
От СЗО са категорични, че продължаващите конфликти в Източна Европа, Африка и Близкия изток доприна-
сят много за влошените възможности за диагностика и лечение на туберкулоза. 
 
Една от тези горещи точки е Украйна, в която туберкулозата е била проблем и преди инвазията на Русия от 
февруари. Здравните експерти се опасяват, че невъзможността на пациентите да се лекуват може да доведе до 
подхрани нарастването на резистентна туберкулоза в целия регион. Миграцията на хора, които търсят спасе-
ние от войната от войната е фактор, който крие немалко опасности, а в самата Украйна има недостиг на клю-
чови лекарства, също така властите са изправени пред друго голямо предизвикателство – проследяването на 
пациентите. 
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През месец октомври 19 специалисти по здравни грижи от цялата страна се обучаваха в курсове за 
дистанционно обучение, които предлага Българската асоциация на професионалистите по здравни 
грижи. За това информира Христина Петкова, координатор обучение в БАПЗГ. Този път най-голям 
интерес предизвика курсът „Помощни технологии – технически помощни средства“, уточни тя. 
 
От началото на тази година до края до октомври самостоятелно в курсове за дистанционно обуче-
ние са се обучавали 155 медицински специалисти. За същия период в 14 онлайн курсове за обуче-
ние в група в реално време,  организирани от БАПЗГ, от които  два са организирани и проведени 
съвместно със Синдиката на българските медицински специалисти, са се включили общо 1576 про-
фесионалисти по здравни грижи от цялата страна.  
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19 МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ  СЕ ОБУЧАВАХА  

В КУРСОВЕ ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ ОКТОМВРИ   
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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 

 

    ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ 

                 

                БРОЙ 1 0         ГОДИНА 13              2 022 г.          БАПЗГ  

БАПЗГ           
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КУРСОВЕ ПРЕЗ НОЕМВРИ 2022 Г. 
 

• "Обучение на медицински сестри, работещи в Очна операционна зала" - курс за медицински 
сестри от болничната помощ  с продължителност 3 учебни дни 

   - начало - 02.11.2022 г., 4-ма курсисти 
   - база за обучение: Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда  
   - Кредитни точки по ЕКС на БАПЗГ 
 

• "Интензивни грижи в неонатологията" - курс за акушерки и медицински сестри, работещи в 
неонатологични звена,  с продължителност 3 учебни дни 

   - начало - 02.11.2022 г., 10 курсисти 
   - база за обучение: Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда  
   - Кредитни точки по ЕКС на БАПЗГ 
 

• "Комплексен подход за превенция на ВБИ. Организация на дейността в Централна стерили-
зация" - курс за специалисти по здравни грижи  с продължителност 3 учебни дни 

   - начало - 04.11.2022 г., 15 курсисти 
   - база за обучение: Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда  
   - Кредитни точки по ЕКС на БАПЗГ 
 

• "Анестезия в коремна и ортопедо-травматологична хирургия" - курс за медицински сестри с 
продължителност 10 учебни дни 

   - начало - 07.11.2022 г., 10 курсисти 
   - база за обучение: Отделение по анестезиология към КАИЛ на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ 
   - 60 кредитни точки  
 

• "Методи на остеосинтеза при фрактури на бедрената кост“ - курс за операционни медицински 
сестри  с продължителност 10 учебни дни 

   - начало - 07.11.2022 г., 4-ма курсисти 
   - база за обучение: УМБАЛ „Света Анна“ - София 
   - 60 кредитни точки  
 

• "Съвременни аспекти в лечението и обучението на болните със захарен диабет" – тематичен 
курс за мeдицински сестри с продължителност 2 учебни дни 

   - начало – 07.11.2022 г., 10 курсисти 
   - база за обучение:  УМБАЛ по ендокринология „Акад. Иван Пенчев“ 
   - 18 кредитни точки 
 

• "Устройство и организация, асептика и антисептика в операционен блок" - курс за операци-
онни мeдицински сестри с продължителност 3 учебни дни 
- начало – 07.11.2022 г., 5-ма курсисти 
- база за обучение: Клиника по хирургия на УМБАЛ „Александровска“ 
- 18 кредитни точки 

 

 

    ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ 
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85  

 
ЗДРАВНИ ГРИЖИ, брой 10/2022 

    ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ 
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  БРОЙ 12               ГОДИНА  7                20 16  г.               БАПЗГ           

 

 

  
 
 
 

• "Иновации и съвременни технологии в здравния мениджмънт ІІІ и ІV модул – бизнес и мар-
кетинг планиране; мениджмънт на качеството; съвременни модели на здравеопазването и 
здравно осигуряване; здравнополитически анализи; маркетингови проучвания" - курс с про-
дължителност 5 учебни дни 

   - начало – 07.11.2022 г., 20 курсисти 
   - база за обучение: ФОЗ на Медицински университет  - София, ВМА 
   - 42 кредитни точки 
 

• "Лабораторни изследвания на пациенти – изисквания на  Закона за кръвта, кръводаряването 
и кръвопреливането (ЗККК), методи, документи, критични контролни точки, източници на 
грешки" - курс за медицински лаборанти с продължителност 2 учебни дни 

   - начало - 11.11.2022 г., 6-ма курсисти 
   - база за обучение: РЦТХ – Стара Загора 
   - 11 кредитни точки 
 

• "Герохигиена на труда и храненото" - курс с продължителност 3 учебни дни 
   - начало – 14.11.2022 г., 20 курсисти 
   - база за обучение: ФОЗ на Медицински университет  - София, УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ“ 
   - 24 кредитни точки 
 

• "Очни травми" - курс за медицински сестри с продължителност 1 учебен ден 
   - начало - 14.11.2022 г., 10 курсисти 
   - база за обучение: Клиника по очни болести на УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ“ 
   - 8 кредитни точки 
 

• "Множествена склероза" - курс за мeдицински сестри с продължителност 3 учебни дни 
   - начало - 16.11.2022 г., 10 курсисти 
   - база за обучение: УМБАЛ по неврология и психиатрия „Свети Наум“ 
   - 20 кредитни точки 
 

• "Епилептичен статус. Солева загуба. Диабетна кетоацидоза" - курс за медицински сестри с про-
дължителност 3 учебни дни 

   - начало – 16.11.2022 г., 10 курсисти 
   - база за обучение: КПИО на СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ 
   - 30 кредитни точки  
 

• "Лапароскопски операции в урологията" - курс за операционни мeдицински сестри с продъл-
жителност 3 учебни дни 

   - начало - 16.11.2022 г., 5-ма курсисти 
   - база за обучение: Клиника по урология на УМБАЛ „Александровска“ 
   - 18 кредитни точки 
 

• "Експедиция на кръв и кръвни съставки за клинично приложение на пациентите в лечебни-
те заведения – съхранение, срокове на годност, процедура, изисквания на ЗККК, документа-
ция на предоставяне на биопродукти" - курс за медицински лаборанти с продължителност 2 
учебни дни 

   - начало - 18.11.2022 г., 6-ма курсисти 
   - база за обучение: РЦТХ – Стара Загора 
   - 9 кредитни точки 
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ЗДРАВНИ ГРИЖИ, брой 10/2022 

  
 
 

 

 

• "Иновативни техники за провеждане на анестезия в ортопедичнотравматологичната хи-
рургия" - курс за анестезиологични медицински сестри с продължителност 5 учебни дни 

   - начало - 21.11.2022 г., 10 курсисти 
   - база за обучение: Отделение по анестезиология към КАИЛ на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ 
   - 30 кредитни точки  

 
• "Епилептичен статус. Солева загуба. Диабетна кетоацидоза" - курс за специалисти по здрав-

ни грижи с продължителност 3 учебни дни 
   - начало – 23.11.2022 г., 10 курсисти 
   - база за обучение: Клиника по неврология на СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ 
   - 18 кредитни точки  

 
• "Видове хранене при хирургично болни пациенти" - курс за медицински сестри от хирур-

гични клиники с продължителност 3 учебни дни 
   - начало - 28.11.2022 г., 5-ма курсисти 
   - база за обучение: Клиника по хирургия на УМБАЛ „Александровска“ 
   - 18 кредитни точки 

 
• "Интензивни грижи при неврологични заболявания. Исхемичен мозъчен инсулт - съвре-

менно лечение и грижи за болния" - курс за мeдицински сестри с продължителност 5 учеб-
ни дни 

   - начало - 21.11.2022 г., 10 курсисти 
   - база за обучение: УМБАЛ по неврология и психиатрия „Свети Наум“ 
   - 32 кредитни точки 

 
• "Принципи на диагноза, лечение и наблюдение на болни с епилепсия" - курс за мeдицин-

ски сестри с продължителност 3 учебни дни 
   - начало - 23.11.2022 г., 10 курсисти 
   - база за обучение: УМБАЛ по неврология и психиатрия „Свети Наум“ 
   - 20 кредитни точки 

 
• "Психологична работа в екип" - курс за професионалисти по здравни грижи с продължител-

ност 2 учебни дни 
   - начало - 29.11.2022 г., 10 курсисти 
   - база за обучение: УМБАЛ по неврология и психиатрия „Свети Наум“ 
   - 16 кредитни точки 

 
• "Обучение на медицински сестри за работа в хирургическо отделение" - курс с продължи-

телност 10 учебни дни 
   - начало – начало по заявка на 10 курсисти 
   - база за обучение: УМБАЛ „Света Анна“ - София 
   - 60 кредитни точки  
 

 

    ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ 
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УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов"  
 

• "Анестезия в коремно-гръдната и ортопедотравматологичната гръдна хирургия" - курс за меди-
цински сестри с продължителност 10 учебни дни 

   - начало - при предварителна едномесечна заявка с минимум на трима курсисти/ максимум 10 курсисти  
   - база за обучение: Отделение по анестезиология към КАИЛ на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов"  
   - 60 кредитни точки 
 
 

• "Дентални образни изследвания" - курс за рентгенови лаборанти с продължителност 3 учебни дни 
    - начало - при предварителна за 2-ма курсисти 
    - база за обучение: Клиника по образна диаагностика на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов"  
    - 24 кредитни точки 
 
 

• "Интервиенционални образно –диагностични методи и процедури" - курс за рентгенови лабо-
ранти с продължителност 10 учебни дни 

    - начало - при предварителна едномесечна индивидуална заявка  
    - база за обучение: Клиника по образна диаагностика на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов"  
    - 80 кредитни точки 
 
 

• "Копютърна томография" - курс за рентгенови лаборанти с продължителност 10 учебни дни 
    - начало - при предварителна заявка за 2-ма курсисти  
    - база за обучение: Клиника по образна диаагностика на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов"  
    - 80 кредитни точки 
 
 

• "Образни изследвания в урорентгенологията" - курс за рентгенови лаборанти с продължителност 
5 учебни дни 

   - начало - при предварителна едномесечна за 2-ма курсисти 
   - база за обучение: Клиника по образна диаагностика на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов"  
    - 40 кредитни точки 

 
 

  
 
 

 

ЦЕЛОГОДИШНИ КУРСОВЕ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ 

ЗА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ, КРЕДИТИРАНИ ОТ БАПЗГ 
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• "Работа с ендоскопска апаратура за специалисти по здравни грижи , асистиране при диаг-
ностична ендоскопия и интервенционални процедури на ГИТ и хепатобилиарната система. 
Правила и дезинфекция" - курс за рентгенови лаборанти с продължителност 5 учебни дни 

     -  начало - при предварителна едномесечна заявка, петима курсисти  
     - база за обучение: Отделение по гастроентерология на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов"  
     - 30 кредитни точки 
 
 

• "Обучение на операционни сестри в коремно-гръдната хирургия - организация на работата 
в операционен блок; асептика и антисептика; хирургичен инструментариум и хирургични 
консумативи"  - курс с продължителност 20 учебни дни 

    - начало - при предварителна заявка за 10 курсисти  
    - база за обучение: Операционен блок на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов"  
    - 120 кредитни точки 
 

 

• "Работа в ултразвукови лаборатории по итервенционална гастроентерология.Работа на ме-
дицинските специалисти по време на итервенционалните процедури под ултразвуков кон-
трол" - курс за рентгенови лаборанти с продължителност 3 учебни дни 

    - начало - при предварителна едномесечна заявка, петима курсисти  
    - база за обучение: Отделение по гастроентерология на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов"  
    -  20 кредитни точки 
 

 

• "Лапароскопска хирургия" - курс за операционни медицински сестри с продължителност 5 
учебни дни 

   - начало - при предварителна заявка за петима курсисти  
   - база за обучение: Операционен на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов"  
   - 30 кредитни точки 

 
 

УМБАЛ "Света Екатерина"  
 

• "Интензивни грижи и лечение на пациенти след сърдечна операция. Роля и място на меди-
цинската сестра в лечебния процес" - курс за професионалисти по здравни грижи с продъл-
жителност 10 учебни дни 

    - начало - при предварителна заявка от петима  курсисти или индивидуална заявка 
    - база за обучение: КАИЛ на УМБАЛ "Света Екатерина"  
    - Кредитни точки по ЕКС на БАПЗГ 
 
 

• "Специфичен хирургичен инструментариум и оперативни техники в сърдечната хирургия. 
Основни задължения на операционната медицинска сестра" - курс за медицински сестри, 
работещи в хирургични отделение и клиники, с продължителност 10 учебни дни 

- начало - при предварителна заявка от петима курсисти или индивидуална заявка 
- база за обучение: Операционен блок на Клиниката по кардиохирургия на УМБАЛ "Света Екате-
рина"  
- Кредитни точки по ЕКС на БАПЗГ 
 

    ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ 
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• "Поведение на медицинската сестра при ендотрахиална интубация. Канюлиране на центра-
лен и периферен венозен път" - курс за анестезиологични медицински сестри с продължител-
ност 5 учебни дни 

   - начало - при предварителна заявка от петима курсисти или индивидуална заявка 
    - база за обучение: Операционен блок на Клиниката по кардиохирургия на УМБАЛ "Света Екате-

рина"  
    - Кредитни точки по ЕКС на БАПЗГ 
 
 

• "Методи за мониториране на хемодинамични параметри. Диагностична и мониторна ЕКГ. 
Роля на медицинската сестра" - курс за професионалисти по здравни грижи с продължителност 
5 учебни дни 

    - начало - при предварителна заявка от петима курсисти или индивидуална заявка 
    - база за обучение: Клиниката по кардиология на УМБАЛ "Света Екатерина"  
    - Кредитни точки по ЕКС на БАПЗГ 
 
 

• "Обучение на медицински сестри при поставяне на електрокардиостимулатор" - курс за ме-
дицински сестри от кардиологични отделения и клиники с продължителност 5 учебни дни 

    - начало - при предварителна заявка от трима/ петима курсисти или индивидуална заявка 
    - база за обучение: Клиниката по кардиология на УМБАЛ "Света Екатерина"  
    - Кредитни точки по ЕКС на БАПЗГ 
 
 

• "Специфични сестрински грижи за пациенти след сърдечна операция, извършена в услови-
ята на EКК. Ранен следоперативен период" - курс за професионалисти по здравни грижи с 
продължителност 5 учебни дни 

    - начало - при предварителна заявка от петима курсисти или индивидуална заявка 
    - база за обучение: Клиниката по кардиохирургия на УМБАЛ "Света Екатерина"  
    - Кредитни точки по ЕКС на БАПЗГ 
 
 

• "Обучение на медицински сестри и видове техники на работа при извършването на инва-
зивна диагностика, коронарни, клапни и периферни интервенции" - курс за медицински сес-
три от кардиологични отделения и клиники с продължителност 5 учебни дни 

    - начало - при предварителна заявка от трима до петима  курсисти или индивидуална заявка 
    - база за обучение: Клиниката по кардиология на УМБАЛ "Света Екатерина"  
    - Кредитни точки по ЕКС на БАПЗГ 
 
 

• "Кардиопулмонална ресусцитация. Основни и специализирани животоподдържащи техни-
ки" - курс за реанимационни и анестезиологични медицински сестри с продължителност 5 учеб-
ни дни 

    - начало - при предварителна заявка от петима курсисти или индивидуална заявка 
    - база за обучение: КАИЛ на УМБАЛ "Света Екатерина"  
    - Кредитни точки по ЕКС на БАПЗГ 
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Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда  
 
• "Превързочна техника с практически упражнения" - курс за медицински сестри от хирур-

гични отделения и кабинети с продължителност 3 учебни дни 
   - начало - при предварителна заявка от петима курсисти  
    - база за обучение: Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда  
    - Кредитни точки по ЕКС на БАПЗГ 
 

• "Обучение на операционни медицински сестри по обща и ендоскопска хирургия" - курс за 
медицински сестри, работещи в болнични структури,  с продължителност 3 учебни дни 

    - начало - при предварителна заявка от трима-петима курсисти  
    - база за обучение: Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда  
     - Кредитни точки по ЕКС на БАПЗГ 
 

• "Видеоасистирана медиастиноскопия. Видеоасистирата торакоспокия" - курс за медицинс-
ки сестри, работещи в операционни звена,  с продължителност 3 учебни дни 

    - начало - при предварителна заявка от петима курсисти  
    - база за обучение: Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда  
     - Кредитни точки по ЕКС на БАПЗГ 
 

• "Правилна идентификация на пациент при вземане на кръвна проба за имунохематоло-
гично изследване като гаранция за сигурността на трансфузионната терапия" - курс за ме-
дицински сестри от болничната помощ  с продължителност 3 учебни дни 

     - начало - при предварителна заявка от един до трима курсисти  
     - база за обучение: Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда  
     - Кредитни точки по ЕКС на БАПЗГ 
 

• "Демонстрация на IH-500 (апарат за имунохематологичви изследвания от DIA-HEM Швей-
цария)" - курс за специалисти по здравни грижи с продължителност 2 учебни дни 

    - начало - при предварителна заявка от един до трима курсисти  
    - база за обучение: Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда  
    - Кредитни точки по ЕКС на БАПЗГ 
 

• "Асистенция при операция с роботизирана система "Да Винчи" - курс за операционни ме-
дицински сестри и акушерки с продължителност 2 учебни дни 

     - начало - при предварителна заявка до двама курсисти  
     - база за обучение: Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда  
     - Кредитни точки по ЕКС на БАПЗГ 
 

• "Урологична лапароскопия" - курс за специалисти по здравни грижи с продължителност 2 
учебни дни 

    - начало - при предварителна заявка до трима курсисти  
    - база за обучение: Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда  
    - Кредитни точки по ЕКС на БАПЗГ 
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91  

 
ЗДРАВНИ ГРИЖИ, брой 10/2022 

    ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ 

                 

                БРОЙ 1 0         ГОДИНА 13              2 022 г.          БАПЗГ  

БАПЗГ           

 
 

  БРОЙ 12               ГОДИНА  7                20 16  г.               БАПЗГ           

 

 

  
 

 
 

• "Робот - асистирана урология" - курс за специалисти по здравни грижи с продължителност 2 
учебни дни 

   - начало - при предварителна заявка на трима курсисти  
   - база за обучение: Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда  
   - Кредитни точки по ЕКС на БАПЗГ 
 

• "Перкутанна хирургия при нефролитиаза" - курс за медицински сестри с продължителност 2 
учебни дни 

    - начало - при предварителна заявка на трима курсисти  
    - база за обучение: Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда  
    - Кредитни точки по ЕКС на БАПЗГ 
 
 

УМБАЛ „Александровска“  
 

• "Пейсмейкърна система. Видове пейсмейкъри. Униполярно и биполярно пейсиране. Имп-
лантация на ПС. Протокол" - курс за професионалисти по здравни грижи с продължителност 3 
учебни дни 

   - начало - при предварителна заявка за индивидуално обучение  
   - база за обучение: Клиника по кардиология на УМБАЛ „Александровска“  
   - 20 кредитни точки 
 

• "Конвенционални и хибридни нуклеарномедицински методи - SPECT, PET и комбинацията 
им с CT" - курс за рентгенови лаборанти с продължителност 3 учебни дни 

   - начало - при предварителна заявка за 2-ма курсисти 
   - база за обучение: Клиника по нуклеарна медицина на УМБАЛ „Александровска“  
   - 18 кредитни точки  
 

• "Нови нуклеарномедицински методи, техники и радифармацевтици "68Ga-peptides" - курс за 
рентгенови лаборанти с продължителност 2 учебни дни 

   - начало - при предварителна заявка за 2-ма курсисти 
   - база за обучение: Клиника по нуклеарна медицина на УМБАЛ „Александровска“  
   - 12 кредитни точки  
 
 

• "Образна диагностика на млечната жлеза" - курс за рентгенови лаборанти с продължителност 5 
учебни дни 

   - начало - при предварителна заявка за 2-ма курсисти 
   - база за обучение: Клиника по образна диагностика на УМБАЛ „Александровска“  
   - 30 кредитни точки  
 

• "Компютър – томографска образна диагностика" - курс за рентгенови лаборанти с продължи-
телност 10 учебни дни 

   - начало - при предварителна заявка за 2-ма курсисти 
- база за обучение: Клиника по образна диагностика на УМБАЛ „Александровска“  
- 60 кредитни точки  
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• "Лапароскопски операции в урологията" - курс за операционни мeдицински сестри с продъл-
жителност 3 учебни дни 

   - начало - при предварителна заявка за индивидуално обучение 
   - база за обучение: Клиника по урология на УМБАЛ „Александровска“ 
   - 18 кредитни точки 
 
 

• "Трансуретрална хирургия" - курс за операционни медицински сестри с продължителност 3 
учебни дни 

   - начало - при предварителна заявка за индивидуално обучение 
   - база за обучение: Клиника по урология на УМБАЛ „Александровска“ 
   - 18 кредитни точки 
 
 

• "Биопсия под ехографски и ендоскопски контрол в урологията" - курс за операционни меди-
цински сестри с продължителност 3 учебни дни 

   - начало - при предварителна заявка за индивидуално обучение 
   - база за обучение: Клиника по урология на УМБАЛ „Александровска“ 
   - 18 кредитни точки 
 
 

• "Приложение на лазер и ултразвук в урологията" - курс за операционни медицински сестри 
с продължителност 3 учебни дни 

   - начало - при предварителна заявка за индивидуално обучение 
   - база за обучение: Клиника по урология на УМБАЛ „Александровска“ 
  - 18 кредитни точки 
 
 

• "Превързочна техника – десмургия, дренажи, аспирации" - курс за медицински сестри от хи-
рургични клиники с продължителност 3 учебни дни 

   - начало - при предварителна заявка за индивидуално обучение 
   - база за обучение: Клиника по хирургия на УМБАЛ „Александровска“ 
   - 18 кредитни точки 
 

• "Обучение на операционни сестри по миниинвазивна /лапароскопска/ хирургия" - курс за 
операционни медицински сестри с продължителност 3 учебни дни 

   - начало - при предварителна заявка за индивидуално обучение 
  - база за обучение: Клиника по хирургия на УМБАЛ „Александровска“ 
  - 18 кредитни точки 
 
 

• "Видове хранене при хирургично болни пациенти" - курс за медицински сестри от хирургич-
ни клиники с продължителност 3 учебни дни 

   - начало - при предварителна заявка за индивидуално обучение 
   - база за обучение: Клиника по хирургия на УМБАЛ „Александровска“ 
   - 18 кредитни точки 
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• "Устройство и организация, асептика и антисептика в операционен блок" - курс за операци-
онни мeдицински сестри с продължителност 3 учебни дни 

    - начало – при предварителна заявка за индивидуално обучение 
    - база за обучение: Клиника по хирургия на УМБАЛ „Александровска“ 
    - 18 кредитни точки 
 
 

• "Превенция на нозокомиални инфекции в хирургична клиника" - курс за операционни 
мeдицински сестри с продължителност 3 учебни дни 

    - начало – при предварителна заявка за индивидуално обучение 
    - база за обучение: Клиника по хирургия на УМБАЛ „Александровска“ 
    - 18 кредитни точки 
 
 

• "Курс за обучение на операционни сестри - организация на работата в операционен блок; 
асептика и антисептика; хирургичен инструментариум и хирургични консумативи" - курс 
за операционни мeдицински сестри с продължителност 20 учебни дни 

    - начало – при предварителна заявка на 2-ма курсисти 
    - база за обучение: Клиника по хирургия на УМБАЛ „Александровска“ 
    - 120 кредитни точки 
 

 

 

УСБАЛАГ „Майчин дом“ - София  
 

• "Диабет и бременност" - курс за акушерки и мeдицински сестри с продължителност 5 учебни 
дни 

   - начало – при предварителна заявка на 10 курсисти 
   - база за обучение: Патология на бременността към УСБАЛАГ „Майчин дом“ 
   - 30 кредитни точки 
 
 

• "Интензивни грижи и лечение на недоносени и увредени деца" - курс за акушерки и мeди-
цински сестри с продължителност 5 учебни дни 

   - начало – при предварителна заявка на 3-ма курсисти 
   - база за обучение: Клиника по неонатология на УСБАЛАГ „Майчин дом“ 
   - 30 кредитни точки 
 
 

• "Съвременни анестетични техники и медикация, видове анестетици" - курс за анестезио-
логични акушерки с продължителност 20 учебни дни 

   - начало – при предварителна заявка на 2-ма курсисти 
   - база за обучение: Операционен блок на УСБАЛАГ „Майчин дом“ 

     - 120 кредитни точки 
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• "Организация на работата в операционен блок; асептика и антисептика; хирургичен инст-
рументариум и хирургични консумативи" – курс за операционни акушерки с продължител-
ност 20 учебни дни 

   - начало – при предварителна заявка на 2-ма курсисти 
   - база за обучение: Операционен блок на УСБАЛАГ „Майчин дом“ 
   - 120 кредитни точки 
 
 

• "Обучение по ендоскопска техника" – курс за операционни акушерки с продължителност 5 
учебни дни 

   - начало – при предварителна заявка на 3-ма курсисти 
   - база за обучение: Операционен блок на УСБАЛАГ „Майчин дом“ 
   - 35 кредитни точки 
 
 

• "Поведение на акушерката при раждащи пациентки с придружаващи заболявания" – курс 
с продължителност 5 учебни дни 

    - начало – при предварителна заявка на 2-ма курсисти 
    - база за обучение: Родилна зала на УСБАЛАГ „Майчин дом“ 
    - 30 кредитни точки 
 
 

• "Имунохематологични диагностични методи в клиничната практика" – курс за медицински 
сестри и акушерки с продължителност 5 учебни дни 

   - начало – при предварителна заявка на 5-ма курсисти 
   - база за обучение: Отделение по имунохематология и трансфузиология на УСБАЛАГ „Майчин дом“ 
   - 30 кредитни точки 
 
 

• "Съвременни аспекти на трансфузионната терапия" – курс за медицински сестри и акушерки 
с продължителност 5 учебни дни 

   - начало – при предварителна заявка на 5-ма курсисти 
   - база за обучение: Отделение по имунохематология и трансфузиология на УСБАЛАГ „Майчин дом“ 
   - 30 кредитни точки 
 
 

• "Усложнения в послеродовия период" – курс за медицински сестри и акушерки с продължи-
телност 3 учебни дни 

   - начало – при предварителна заявка на 5-ма курсисти 
   - база за обучение: Послеродова клиника на УСБАЛАГ „Майчин дом“ 
   - 18 кредитни точки 
 
 

• "Лекарствоснабдяване на болнично отделение" – курс с продължителност 2 учебни дни 
    - начало – при предварителна заявка на 2-ма курсисти 
    - база за обучение: Болнична аптека на УСБАЛАГ „Майчин дом“ 
    - 16 кредитни точки 
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• "Сърдечно-съдови заболявания и бременност" – курс с продължителност 2 учебни дни 
   - начало – при предварителна заявка на 5-ма курсисти 
   - база за обучение: УСБАЛАГ „Майчин дом“ 
   - 12 кредитни точки 
 

 

• "Ролята на акушерката в системата на асистираната репродукция" – курс с продължителност 
5 учебни дни 

   - начало – при предварителна заявка на 2-ма курсисти 
   - база за обучение: УСБАЛАГ „Майчин дом“ 
   - 30 кредитни точки 
 
 

• "Интензивно лечение при пациенти с остра дихателна недостатъчност" – курс за медицински 
сестри и акушерки с продължителност 5 учебни дни 

   - начало – при предварителна заявка на 2-ма курсисти 
   - база за обучение: КАИЛ на УСБАЛАГ „Майчин дом“ 
   - 30 кредитни точки 
 
 

• "Обучение на акушерки за работа в Диагностично-консултативен блок" – курс с продължи-
телност 3 учебни дни 

   - начало – при предварителна заявка на 2-ма курсисти 
   - база за обучение: ДКБ на УСБАЛАГ „Майчин дом“ 
   - 18 кредитни точки 
 
 

• "Обучение на акушерките в подпомагане на родилките в процеса на кърмене" – курс с про-
дължителност 3 учебни дни 

    - начало – при предварителна заявка на 2-ма курсисти 
    - база за обучение: Послеродова клиника на УСБАЛАГ „Майчин дом“ 

      - 18 кредитни точки 

 
 

УМБАЛ по белодробни болести „Света София“ - София  
 

• "Обучение за работа в бронхологично отделение. Основни задължения на мед. сестра при 
интервенционални процедури в бронхологията" – курс с продължителност 10 учебни дни 

   - начало – при предварителна заявка на 5-ма курсисти 
   - база за обучение: УМБАЛББ „Света София“ 
   - 60 кредитни точки 
 

 

• "Обучение по аерозолотерапия, кислородолечение и дихателни практики" – курс за меди-
цински сестри и рехабилитатори с продължителност 3 учебни дни 

   - начало – при предварителна заявка на 3-ма курсисти 
   - база за обучение: УМБАЛББ „Света София“ 
   - 18 кредитни точки 
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• "Обучение на медицински сестри за прилагане на специфични грижи за пациенти с бе-
лодробни заболявания" – курс с продължителност 5 учебни дни 

   - начало – при предварителна заявка на 5-ма курсисти 
   - база за обучение: УМБАЛББ „Света София“ 
   - 30 кредитни точки 
 
 

• "Диетично, здравословно и лечебно хранене. Управление на кетеринг хранене" – курс за 
медицински сестри с продължителност 2 учебни дни 

   - начало – при предварителна заявка на 3-ма курсисти 
   - база за обучение: УМБАЛББ „Света София“ 
   - 12 кредитни точки 
 
 

• "Обучение на медицински сестри в провеждане на ЕЕГ при неврологично болни" - курс с 
продължителност 5 учебни дни 

   - начало - при предварителна заявка за индивидуално обучение 
   - база за обучение: УМБАЛ по неврология и психиатрия „Свети Наум“ 
   - 30 кредитни точки 
 
 

• "Обучение на медицински сестри в провеждане на ЕМГ при неврологично болни" - курс с 
продължителност 5 учебни дни 

   - начало - при предварителна заявка за индивидуално обучение 
   - база за обучение: УМБАЛ по неврология и психиатрия „Свети Наум“ 
   - 30 кредитни точки 
 
 

• "Обучение на медицински сестри в провеждане на евокирани потенциали при пациенти с 
множествена склероза" - курс с продължителност 5 учебни дни 

   - начало - при предварителна заявка за индивидуално обучение 
   - база за обучение: УМБАЛ по неврология и психиатрия „Свети Наум“ 
   - 30 кредитни точки 
 
 

• "Ендопротезиране на тазобедрена и колянна става" – тематичен курс за операционни меди-
цински сестри с продължителност 15 учебни дни 

   - начало - при предварителна заявка на 5-ма курсисти 
   - база за обучение: УСБАЛ по ортопедия „Проф. Б. Бойчев“ 
   - 90 кредитни точки 

 

• "Съвременни аспекти в анестезиологията и интензивното лечение" – тематичен курс за 
анестезиологични медицински сестри с продължителност 10 учебни дни 

   - начало - при предварителна заявка на 5-ма курсисти 
   - база за обучение: УСБАЛ по ортопедия „Проф. Б. Бойчев“ 
   - 60 кредитни точки 
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ЗДРАВНИ ГРИЖИ, брой 10/2022 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

• "Съвременни аспекти в детската анестезиология и интензивно лечение. Регионална анесте-
зия при деца" - тематичен курс за анестезиологични медицински сестри с продължителност 10 
учебни дни 

   - начало - при предварителна заявка на 5-ма курсисти 
   - база за обучение: УСБАЛ по ортопедия „Проф. Б. Бойчев“ 
   - 60 кредитни точки 
 
 

• "Сестрински грижи за пациенти след ортопедични операции в ОАИЛ“ - тематичен курс за 
анестезиологични медицински сестри с продължителност 10 учебни дни 

   - начало - при предварителна заявка на 5-ма курсисти 
   - база за обучение: УСБАЛ по ортопедия „Проф. Б. Бойчев“ 
   - 60 кредитни точки 
 
 

• "Сестрински грижи за пациенти с ортопедични операции в КДО и ХГК“ - тематичен курс за 
медицински сестри с продължителност 10 учебни дни 

   - начало - при предварителна заявка на 5-ма курсисти 
   - база за обучение: УСБАЛ по ортопедия „Проф. Б. Бойчев“ 
   - 60 кредитни точки 

 
 
 

УМБАЛ „Света Анна“ – София 
 

• "Обучение на операционни медицински сестри в урологична ендоскопска операционна с 
ригидни и флексибилни инструменти" - курс с продължителност 10 учебни дни 

   - начало – при предварителна заявка на  5-ма курсисти 
   - база за обучение: УМБАЛ „Света Анна“ - София 
   - 60 кредитни точки  
 
 

• "Обучение на операционни медицински сестри по ендоскопска хирургия" - курс с продъл-
жителност 10 учебни дни 

   - начало – при предварителна заявка на  10 курсисти 
   - база за обучение: УМБАЛ „Света Анна“ - София 
   - 60 кредитни точки  
 
 

• "Болнична хигиена" - курс за специалисти по здравни грижи с продължителност 5 учебни дни 
    - начало – по предварителна заявка на 5-ма курсисти 
   - база за обучение: УМБАЛ „Света Анна“ - София 
   - 30 кредитни точки  
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ЗДРАВНИ ГРИЖИ, брой 10/2022 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ – София 
 
• "Интензивна терапия в неонатологията" - курс за акушерки и медицински сестри с продъл-

жителност 5 учебни дни 
    - начало – по предварителна заявка за индивидуално обучение 
    - база за обучение: Клиника по неонатология на СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ 
    - 30 кредитни точки  
 
 

• "Нозокомиални инфекции в неонатологията" - курс за акушерки и медицински сестри с 
продължителност 5 учебни дни 

    - начало – по предварителна заявка за индивидуално обучение 
    - база за обучение: Клиника по неонатология на СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ 
    - 30 кредитни точки  
 
 

• "Обучение за провеждане на ЕЕГ изследване"  - курс за медицински сестри с продължител-
ност 5 учебни дни 

    - начало – по предварителна заявка за 2-ма курсисти 
    - база за обучение: Клиника по неонатология на СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ 
    - 30 кредитни точки  
 

 

УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ“ – София 
 
• "Тонална прагова аудиометрия" -  курс с продължителност 5 учебни дни 
     - начало – по предварителна заявка за 3-ма курсист 
     - база за обучение: Клиника по УНГ УМБАЛ “Царица Йоанна - ИСУЛ” 
     - 32 кредитни точки  
 
 

 

Русенски университет „Ангел Кънчев“ 
 
• "Съвременни изисквания към медицинската сестра в детска ясла" -  курс за медицински 

сестри и акушерки с продължителност 2 учебни дни 
     - начало – по предварителна заявка за 8-10 курсисти 
     - база за обучение: Русенски университет “Ангел Кънчев” 
     - 18 кредитни точки  
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ЗДРАВНИ ГРИЖИ, брой 10/2022 

  
 
 

 

 

• "Предизвикателства пред медицинските специалисти от училищно здравеопазване" -  курс 
с продължителност 2 учебни дни 

   - начало – по предварителна заявка за 8-10 курсисти 
   - база за обучение: Русенски университет “Ангел Кънчев” 
   - 17 кредитни точки  
 
 

• "Палиативни сестрински грижи" -  курс с продължителност 2 учебни дни 
   - начало – по предварителна заявка за 8-10 курсисти 
   - база за обучение: Русенски университет “Ангел Кънчев” 
   - 16 кредитни точки  
 
 

• "Естетична дерматология" -  курс за медицински сестри и акушерки с продължителност 2 
учебни дни 

   - начало – по предварителна заявка за 5-6 курсисти 
   - база за обучение: Русенски университет “Ангел Кънчев” 
   - 18 кредитни точки  
 

• "Приложна венерология" -  курс за медицински сестри и акушерки с продължителност 1 уче-
бен ден 

   - начало – по предварителна заявка за 8-10 курсисти 
   - база за обучение: Русенски университет “Ангел Кънчев” 
   - 10 кредитни точки  
 
 

• "Психо-социална комуникация в медицинската практика" -  курс за медицински сестри и 
акушерки с продължителност 2 учебни ден 

   - начало – по предварителна заявка за 10 курсисти 
   - база за обучение: Русенски университет “Ангел Кънчев” 
   - 18 кредитни точки  
 
 

• "Място на медицинската сестра в социалните услуги за деца и възрастни" -  курс с продъл-
жителност 2 учебни ден 

   - начало – по предварителна заявка за 8-10 курсисти 
   - база за обучение: Русенски университет “Ангел Кънчев” 
   - 15 кредитни точки  
 
 

• "Сестрински грижи при възрастни и стари хора" -  курс с продължителност 2 учебни ден 
   - начало – по предварителна заявка за 8-10 курсисти 
   - база за обучение: Русенски университет “Ангел Кънчев” 
   - 18 кредитни точки  
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ЗДРАВНИ ГРИЖИ, брой 10/2022 

  

 
 

• "Skin to skin“ – метод на качествена акушерска и сестринска грижа" -  курс с продължител-
ност 2 учебни ден 

   - начало – по предварителна заявка за 8-10 курсисти 
   - база за обучение: Русенски университет “Ангел Кънчев” 
   - 18 кредитни точки  
 
 

• "Контрацепция – нови методи и технологии" -  курс за медицински сестри и акушеркис про-
дължителност 2 учебни ден 

   - начало – по предварителна заявка за 10 курсисти 
   - база за обучение: Русенски университет “Ангел Кънчев” 
   - 16 кредитни точки  
 
 

• "Основни задължения на медицинската сестра при работа в диализно отделение. Специ-
фични сестрински грижи за пациенти на хемодиализа" -  курс с продължителност 3 учебни 
ден 

   - начало – по предварителна заявка за индивидуално обучение или малка група 
   - база за обучение: Отделение за диализно лечение на УМБАЛ “Канев” 
   - 29 кредитни точки  
 
 

• "Сестрински дейности и грижи в инвазивната кардиология" -  курс с продължителност 2 
учебни ден 

   - начало – по предварителна заявка 8-10 курсисти 
   - база за обучение: Русенски университет “Ангел Кънчев” 
   - 21 кредитни точки  
 
 

• "Операционна техника" -  курс за медицински сестри с продължителност 12 учебни ден 
   - начало – по предварителна заявка за индивидуално обучение 
   - база за обучение: Русенски университет “Ангел Кънчев” 
   - 103 кредитни точки  
 
 

• "Индивидуални клинични случаи в обучението на медицински сестри и акушерки" -  курс 
с продължителност 1 учебен ден 

   - начало – по предварителна заявка за 6-8 курсисти 
   - база за обучение: Русенски университет “Ангел Кънчев” 
   - 8 кредитни точки  
 
 

• "Място и задачи на акушерката в профилактика на рака на маточната шийка" -  курс с про-
дължителност 1 учебен ден 

   - начало – по предварителна заявка за 6-8 курсисти 
   - база за обучение: Русенски университет “Ангел Кънчев” 
   - 8 кредитни точки  
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ЗДРАВНИ ГРИЖИ, брой 10/2022 

  
 
 
 
 
 

 
 
 

 

• "Съвременни практики за лечение на жълтеница при новородени" -  курс с продължител-
ност 1 учебен ден 

   - начало – по предварителна заявка за 6-8 курсисти 
   - база за обучение: Русенски университет “Ангел Кънчев” 
   - 8 кредитни точки  
 
 
 

• "Принципи на ултразвуковата диагностика в акушерството и гинекологията" -  курс с про-
дължителност 5 учебни дни 

   - начало – по предварителна заявка за 5-ма курсисти 
   - база за обучение: Русенски университет “Ангел Кънчев” 
   - 39 кредитни точки  
 

 

Университет "Проф. Асен Златаров" - Бургас  
 
• "Хранене, спорт и здраве. Медико-социални заболявания и проблеми в детска възраст" -  

курс за професионалисти по здравни грижи с продължителност 38 учебни часа 
   - начало – по предварителна заявка  
   - база за обучение: Катедра „Здравни грижи“ към ФОЗ на Университет “Проф. Асен Златаров” - Бургас 
   - Кредитни точки по ЕКС на БАПЗГ  
 
 

• "Грижи за деца в риск. Роля и отговорности на медицинската сестра" -  курс за професиона-
листи по здравни грижи с продължителност 24 учебни часа 

   - начало – по предварителна заявка  
   - база за обучение: Катедра „Здравни грижи“ към ФОЗ на Университет “Проф. Асен Златаров” - Бургас 
   - Кредитни точки по ЕКС на БАПЗГ  
 
 

• "Грижи, помощ и социализиране на деца и ученици със СОП" -  курс за професионалисти по 
здравни грижи с продължителност 24 учебни часа 

   - начало – по предварителна заявка  
   - база за обучение: Катедра „Здравни грижи“ към ФОЗ на Университет “Проф. Асен Златаров” - Бургас 
   - Кредитни точки по ЕКС на БАПЗГ  
 
 

• "Оказване на долекарска помощ за специалисти по здравни грижи" -  курс за професиона-
листи по здравни грижи  

   - начало – по предварителна заявка  
   - база за обучение: Катедра „Здравни грижи“ към ФОЗ на Университет “Проф. Асен Златаров” - Бургас 
   - Кредитни точки по ЕКС на БАПЗГ  
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ЗДРАВНИ ГРИЖИ, брой 10/2022 

  
 
 

 

• "Отговорности на медицинската сестра за превенция и промоция на психичното здраве" -  
курс за професионалисти по здравни грижи с продължителност 24 учебни часа 

   - начало – по предварителна заявка  
   - база за обучение: Катедра „Здравни грижи“ към ФОЗ на Университет “Проф. Асен Златаров” - Бур-

гас 
   - Кредитни точки по ЕКС на БАПЗГ  
 

 

• "Грижи, помощ и терапия за деца с аутизъм" -  курс за професионалисти по здравни грижи с 
продължителност 24 учебни часа 

   - начало – по предварителна заявка  
   - база за обучение: Катедра „Здравни грижи“ към ФОЗ на Университет “Проф. Асен Златаров” - Бур-

гас 
   - Кредитни точки по ЕКС на БАПЗГ  
 

 

• "Грижи при деца с епилепсия. Оказване на първа помощ при епилептичен пристъп" -  
курс за професионалисти по здравни грижи с продължителност 16 учебни часа 

   - начало – по предварителна заявка  
   - база за обучение: Катедра „Здравни грижи“ към ФОЗ на Университет “Проф. Асен Златаров” - Бур-

гас 
   - Кредитни точки по ЕКС на БАПЗГ  
 
 

• "Често срещани инфекции в детската възраст. Роля на медицинската сестра в хода на мик-
робиологичното изследване" -  курс за професионалисти по здравни грижи с продължител-
ност 20 учебни часа 

   - начало – по предварителна заявка  
   - база за обучение: Катедра „Здравни грижи“ към ФОЗ на Университет “Проф. Асен Златаров” - Бур-

гас 
   - Кредитни точки по ЕКС на БАПЗГ  
 
 

• "Обработка и грижи за рани при деца в детско и училищно здравеопазване. Видове прев-
ръзки. Превързочна техника" -  курс за професионалисти по здравни грижи с продължител-
ност 24 учебни часа 

   - начало – по предварителна заявка  
   - база за обучение: Катедра „Здравни грижи“ към ФОЗ на Университет “Проф. Асен Златаров” - Бур-

гас 
   - Кредитни точки по ЕКС на БАПЗГ  
 

 

• "Затлъстяване и съпътстващи заболявания, превенция и лечение. Роля и отговорности на 
медицинската сестра" -  курс за професионалисти по здравни грижи с продължителност 20 
учебни часа 

   - начало – по предварителна заявка  
   - база за обучение: Катедра „Здравни грижи“ към ФОЗ на Университет “Проф. Асен Златаров” - Бур-

гас 
   - Кредитни точки по ЕКС на БАПЗГ  
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ЗДРАВНИ ГРИЖИ, брой 10/2022 

  
 

 
 

• "Превенция и справяне с агресията в детска възраст" -  курс за професионалисти по здравни 
грижи с продължителност 14 учебни часа 

   - начало – по предварителна заявка  
   - база за обучение: Катедра „Здравни грижи“ към ФОЗ на Университет “Проф. Асен Златаров” - Бургас 
   - Кредитни точки по ЕКС на БАПЗГ  
 
 

• "Превенция и контрол на вътреболнични инфекции – съвременни изисквания и правила" 
-  курс за професионалисти по здравни грижи с продължителност 16 учебни часа 

   - начало – по предварителна заявка  
   - база за обучение: Катедра „Здравни грижи“ към ФОЗ на Университет “Проф. Асен Златаров” - Бургас 
   - Кредитни точки по ЕКС на БАПЗГ  
 
 

• "Отговорности на медицинската сестра при прилагане на лекарствени средства на деца в 
училищна възраст" -  курс за професионалисти по здравни грижи с продължителност 20 учеб-
ни часа 

   - начало – по предварителна заявка  
   - база за обучение: Катедра „Здравни грижи“ към ФОЗ на Университет “Проф. Асен Златаров” - Бургас 
   - Кредитни точки по ЕКС на БАПЗГ  
 
 

• "Гръбначни изкривявания в училищна възраст – профилактика. Отговорности на меди-
цинската сестра" -  курс за професионалисти по здравни грижи с продължителност 12 учебни 
часа 

   - начало – по предварителна заявка  
   - база за обучение: Катедра „Здравни грижи“ към ФОЗ на Университет “Проф. Асен Златаров” - Бургас 
   - Кредитни точки по ЕКС на БАПЗГ  
 
 

• "Превенция и профилактика на детското очно здраве. Отговорности на медицинската сест-
ра" -  курс за професионалисти по здравни грижи с продължителност 8 учебни часа 

  - начало – по предварителна заявка  
  - база за обучение: Катедра „Здравни грижи“ към ФОЗ на Университет “Проф. Асен Златаров” - Бургас 
   - Кредитни точки по ЕКС на БАПЗГ  
 
 

• "Обучение на медицински специалисти за осигуряване на патронажна грижа за възрастни 
хора и лица с увреждания" -  курс за професионалисти по здравни грижи с продължителност 
50 учебни часа 

  - начало – по предварителна заявка  
  - база за обучение: Катедра „Здравни грижи“ към ФОЗ на Университет “Проф. Асен Златаров” - Бургас 

        - Кредитни точки по ЕКС на БАПЗГ  
 

 

Повече за курсовете за продължаващо обучение можете да видите  

в сайта на БАПЗГ,  раздел „Продължаващо обучение“ 

 

    ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ 
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Електронният бюлетин е ежемесечно издание на БАПЗГ.  Приемник на в-к “Здравни грижи”,  
приложение на сп. “Здравни грижи” 

Редакционен екип:  
 
Проф. д-р Станка Маркова -  
главен редактор  
   
Румяна Милева – редактор  
    
  
 

За контакти: 
 

гр. София 1680  

ул. “Казбек” № 62  

тел.: +359 2 915 69 27  

факс: +359 2 954 97 53  

GSM:  +359 882 447 230 
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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. 


