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Божидара Борисова,
главна медицинска сестра на Националната кардиологична болница:

ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ МОГАТ ДА СЕ ПОСТИГНАТ С ДОСТАТЪЧЕН БРОЙ
МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ, КОИТО ИМАТ ОТЛИЧНА ПОДГОТОВКА

Божидара Борисова е главна медицинска сестра на Националната кардиологична болница
от 1999 г. Преди това в продължение на 5 години тя е била старша сестра в Сърдечна реанимация на Националния център за сърдечносъдови заболявания (старото име на НКБ).
От 1988 до 1994 г. Божидара Борисова е медицинска сестра в същото звено. Работила е
като медицинска сестра в ОАРИЛ на Окръжна болница - Русе (1984-1988) и в детски ясли
в град Силистра (1983-1984).
Завършила е Института за подготовка на
здравни кадри - Русе със средно специално образование "Детска медицинска сестра" (1983). През 1995 г. взима диплом за
"Медицинска сестра - Детски профил" от
Полувисшия
медицинскимерки
институт - София.
Административни

Специализации и квалификация:

 2016 г. – Вътрешен одитор по управление на
околна среда - РИНА
 2012 г. – Бизнес администрация – ЦПО
2008 г. – Съвременни тенденции в управление на качеството – ССКБ
 2005 г. – Болнично управление – НЦОЗ
 2004 г. – Болнично управление – МЗ
 2004 г. – Вътрешен одитор на интегрирани
системи за управление – ИСК при УНСС,
София
 2000 г. – International course in management
and leadership in nursing – Nursing School
Kaplan, Израел.

През 2001 г. се дипломира
бакалавър
в МеПреминаването
към дуалнозаобучение
е подходицински
София, който
ѝ дава
дяща
средауниверситет
за последващи- съвместни
усилия
на
право даибъде
ръководителорганизации
по здравни грижи
и
БАПЗГ
европейските
на акупреподавател
по
практика
в
медицински
кошерките и медицинските сестри за оказване
леж.
Притежава
магистърски диплом
за
на
натиск
върху административните
органи
на здравните
грижи" (2006
г.)
в"Мениджър
България. Визирам
по-конкретно
Министерство на здравеопазването и Министерство на
Главна медицинска
сестра Божидара
образованието
и науката,
в чиито Борисова
правомочленува
в БАПЗГ и в Council
on Cardiovascular
щия
са механизмите
за промяна
на условията
Nursing
and Allied
към медицинска
Европейско
за
упражняване
наProfessions
професиите
кардиологично
дружество
(ESC).
сестра и акушерка. Ефективно би било след
съответното сертифициране работата на
От 1998
до 2003 г.
председател
на Нациотези
специалисти
да епротича
самостоятелно
нално
сдружение
на
специалистите
здравпри осигурени консултации от екип по
за рискони акушерство
грижи.
во
в съответното лечебно заведение.
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В Отделението по педиатрия – мед. сестра Филипова, д-р Георгиев, д-р Илиева, гл. мед.
сестра Б. Борисова, старша мед. сестра Маркова (от ляво надясно).

- Главна сестра Борисова, бихте ли представили
накратко Националната кардиологична болница?
Национална кардиологична болница е открита през
1962 г., като първоначално в сградата се разполагат
няколко катедри на ИСУЛ, предимно свързани със
сърдечните заболявания и част от Катедрата по детски болести. Тук се правят първите в България сърдечни операции под екстракорпорално кръвообращение от проф. д-р Д. Димитров, проф. д-р Ч. Драгойчев, доц. д-р Л. Маринова. В структурата на болницата е включена единствената и уникална за страната Детска клиника по кардиология. Ще спомена
някои значими събития в развитието на клиниката
през годините. През 1962-1963 г. започва да се извършва инвазивна диагностика при деца с вродени сърдечни малформации. През 1965 г. се извършват първите за България хирургични операции на вродени
сърдечни малформации при деца като Корекция на
Тетралогия на Фало и др. През 1972-1973 г. са направени първите атриосептостомии по Рашкинд при

Административни
новородени
с транспозициямерки
на големите артерии, с
което се поставя началото на интервентната кардиология
Преминаването
в България. През
към 1993
дуално
г. е обучение
извършена
еи
подхопървата дяща
в България
за съвместни
анатомична
корекция
среда заоперация
последващи
усилия
на
приБАПЗГ
транспозиция
на големите
артерии при
деца.
и европейските
организации
на акуПрез
2002г. заи първи
път в България
шерките
медицинските
сестрисезаосъществява
оказване
затваряне
на
междупредсърдни
дефекти при
деца с
на натиск върху административните
органи
уникално
устройство
Amplatzer
и
Cardioseal.
в България. Визирам по-конкретно МинистерОсновни
за учредяването
(1990 г.), както
ство надвигатели
здравеопазването
и Министерство
на
и за последващото развитие на Асоциация „Детско
образованието и науката, в чиито правомосърце“ са детските кардиолози от клиниката. През
щия са механизмите за промяна на условията
2015 година отделението по детска кардиология е
за упражняване
на Детски
професиите
медицинска
реновирано
и е разкрит
медицински
център.
сестра
и
акушерка.
Ефективно
би
било следна
За престижа на болницата е неоценим приносът
съответното
сертифициране
сестринските
колективи
в отделнитеработата
клиники инаоттези специалисти
протича медицински
самостоятелно
деления,
на старшите да
и главните
сестосигурени
екипотзаосноваварискори. при
Първата
главнаконсултации
медицинска от
сестра
съответното
лечебноБ. заведенетовонаакушерство
болницата ев Н.
Шойкова, следват
Парунева, А.
ние.Димитрова, Ю. Александрова (Трета градска
болница).
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- В интервю по Програма "Хоризонт" на БНР началникът на Клиниката по кардиология в НКБ
проф. Анна Кънева сподели, че в момента старшите
сестри правят специален график, който да осигури
медицински сестри за малките пациенти в болницата. Смятате ли, че стартова заплата в размер на
три минимални работни заплати за страната, за
- Недостигът на медицински сестри е национален която настоява БАПЗГ, би мотивирала повече млапроблем, за който БАПЗГ алармира от години. Про- ди хора да избират професията на медицинската
фесията е трудна защото практикуването ѝ изисква сестра?
специфични качества като чувствителност към чо- Да, 1500 лв. стартова заплата би била удовлетворивешкото страдание и болка, умения, знания и претелна към настоящия момент.
цизност при прилагане на грижите за болния. Като
добавим и ниското заплащане проблемът с мотива- - Учудващо е, че все още в общественото пространсцията на хората да работят като медицински сестри тво се говори за медицинските сестри като за
се задълбочава.
"среден персонал". Мнозина не знаят, че медицински- Преди дни стана ясно, че Детската кардиологична
клиника на Националната кардиологична болница
търси 20 медицински сестри. Какви стъпки е нужно
да се направят, за да се реши този проблем като
цяло и в частност в Националната кардиологична
болница?

На национално ниво би могло да се увеличи броят
на студентите по държавна поръчка. С членството
на България в ЕС се регламентира свободното движение на хора в страните от съюза, но считам, че е в
национален интерес завършилите специалисти, финансирани от държавата да бъдат задължени да работят в страната поне 2 години.
В частност в Национална кардиологична болница полагаме усилия да
привлечем студенти от университета
да ползват базата за обучение. В момента има обучаващи се от I-ви курс
до преддипломен стаж, но бихме искали повече студенти. Друг механизъм е заплащането, което зависи не
само от желанието на ръководството,
но и от финансовия ресурс на болницата. Повечето мотивационни методи са свързани с финанси. Тук ще
отбележа, че в НКБ основната заплата е гарантирания минимум, към нея
се начисляват по 1% за всяка година
прослужено време и ваучери за храна. Положеният извънреден труд се
заплаща. Платеният годишен отпуск
е по Кодекса на труда и Колективния
трудов договор в зависимост от
отделението. Осигурява се работно
облекло. Условията на работното
място са здравословни и безопасни,
работи се със съвременни консумативи, апаратура и предпазни
средства.

те сестри в България завършват висше образование
след 4-годишен курс на обучение. Тези, които специализират учат допълнително. Защо според Вас у нас
битува това невежество за подготовката и ценза
на медицинските сестри?

Административни мерки
Преминаването към дуално обучение е подходяща среда за последващи съвместни усилия на
БАПЗГ и европейските организации на акушерките и медицинските сестри за оказване
на натиск върху административните органи
в България. Визирам по-конкретно Министерство на здравеопазването и Министерство на
образованието и науката, в чиито правомощия са механизмите за промяна на условията
за упражняване на професиите медицинска
сестра и акушерка. Ефективно би било след
съответното сертифициране работата на
тези специалисти да протича самостоятелно
при осигурени консултации от екип за рисково акушерство в съответното лечебно заведеВ Отделението по детска кардиология – старша медицинска сестра
ние.
Б. Станоева, гл. мед. сестра Божидара Борисова , мед. сестра Л. Зашева, рехабилитатор Сн. Паунова (от ляво надясно).
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- „Среден персонал“ е определение, което се бе наложило в миналото. И аз се дразня като го чувам,
но смятам, че се употребява от лекарите по-скоро
по инерция, отколкото от неуважение или незнание. Винаги поправям, когато някой го казва.
- Не е тайна, че много медицински сестри у нас работят на две и дори три места, за да си докарат
по-добри доходи. Това спасява много отделения от
закриване, но крие риск медиците да отключат
Синдрома на професионалното прегаряне, вследствие на продължително физическо и психическо претоварване. Кои според Вас са необходимите стъпки,
които биха ограничили това опасно явление?
- Ако няма търсене, няма да има и толкова случаи на
натоварване до „прегаряне“. Аз като ръководител се
затруднявам да проследя графика на колегите, които работят в други здравни заведения. В рамките на
болницата може да се полагат допълнителни дежурства, но при не по-голяма продължителност от 12
часа в денонощие (следва почивка), независимо дали
е в различна от основната структура.
- Още в началото на Вашето професионално образование Вие избирате да учите за медицинска сестра, която ще се грижи за деца. Какво Ви мотивира
да изберете тази трудна и отговорна професия и
защо се насочихте към малките пациенти?

- Обичам деца и не ми е било трудно да работя с
деца. Тъй като съм завършила „Детски профил“ и
обучението ми беше много полезно (общо 5 семестъра в рамките на 2,5 години), ние учехме предмети
като "Детски болести", "Детска хирургия", "Детска
психология" и "Детска педагогика" - материя, която
е полезна не само за лекуване, но и за отглеждане на
децата. За съжаление, въпреки 4-годишната продължителност на обучение на медицинските сестри
(8 семестъра) Детският профил отпадна. Предлага
се допълнителна едногодишна специализация
„Педиатрични здравни грижи“, с която не съм напълно запозната, но смятам, че 5-годишно обучение, за да работиш като квалифицирана детска сестра, не е особено мотивиращо.
- Какви качества трябва да притежава медицинската сестра, която се грижи за деца?
- Спокойствие, търпение, да умее да предразполага
детето да се довери, че манипулациите и лечението
са неприятен, понякога болезнен момент, но ще
отмине и после следват игри и забавления. Необходими са и медицински познания за особеностите в
детската възраст – физиологични, патологични,
психически.

Административни мерки
Преминаването към дуално обучение е подходяща среда за последващи съвместни усилия на
БАПЗГ и европейските организации на акушерките и медицинските сестри за оказване
на натиск върху административните органи
в България. Визирам по-конкретно Министерство на здравеопазването и Министерство на
образованието и науката, в чиито правомощия са механизмите за промяна на условията
за упражняване на професиите медицинска
сестра и акушерка. Ефективно би било след
съответното сертифициране работата на
тези специалисти
да сестра
протича
самостоятелно
Гл. мед.
Борисова
и старша.
при осигуренимед.
консултации
от екип за
рискосестра С. Маринова,
която
се
во акушерство
в съответното
заведеспря
при банкомата лечебно
в болницата,
за
ние.
да се пошегува "Чакай да изтегля
“голямата” заплата...".
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На първи ред: д-р Е. Левунлиева, началникът на Клиниката по детска кардиология проф. д-р Анна Кънева,
рех. Паунова, д-р Параскевова, гл. мед. сестра Б. Борисова, мед. сестра Зашева.
На втори ред: ст. мед. сестра Станоева, д-р Добрев . (от ляво надясно)

Административни мерки
Преминаването към дуално обучение е подхо-

- С приетите преди година промени в Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните специалисти продължаващото обучение на професионалистите по здравни
грижи стана задължително. Те са длъжни за изпълняват определени критерии и да събират по 150
кредитни точки за 5-годишен период, което ще им
дава право да преминават в по-високо ниво на ком
петентност. Какво е отношението на медицинските сестри в Националната кардиологична болница
към тези нови изисквания?
- Изискването е полезно и гарантира съвременно
ниво на квалификация, но за голяма част от сестрите в НКБ отношението е по-скоро формално. Задавали са ми въпрос „Ако не се сертифицирам ще ме
уволните ли?“. Как да отговоря при този недостиг
на кадри?

- По-високата квалификация би трябвало да се отдяща среда за последващи съвместни усилия на
рази и върху заплащането. В клиничните пътеки на
БАПЗГ
европейските труд
организации
на акуНЗОК
обачеимедицинският
не е остойностен,
шерките
и медицинските
сестри за оказване
няма
определени
правила и за диференцирано
заплана
натиск
върху
административните
органи
щане на труда. Повечето лечебни заведения
не разв България.
Визирам
Министерполагат
с такъв
ресурс. по-конкретно
Получава се омагьосан
кръг
- медицинските
ство на здравеопазването
специалистии се
Министерство
демотивиратнада
надграждат
знанията
и уменията
си, защото
техобразованието
и науката,
в чиито
правомоните
усилия
няма да бъдат
оцененина
и условията
битието им
щия
са механизмите
за промяна
няма
се промени. Какъв
е изходът според
Вас?
за да
упражняване
на професиите
медицинска

сестра и акушерка. Ефективно би било след

- При
настоящата ситуация
ми е трудно
да отговоря
съответното
сертифициране
работата
на
еднозначно.
Има
колеги,
които
по
документи
надгтези специалисти да протича самостоятелно
раждат,
но в практическата
дейност
не за
са рискотолкова
при осигурени
консултации
от екип
добри като други, които са изключителни професиво акушерство в съответното лечебно заведеоналисти, но по различни причини не са придобили
ние.
документ за компетентност или квалификация. В
НКБ в съответните отделения началниците и старшите сестри имат свободата да определят индивидуЗДРАВНИ ГРИЖИ,брой 2/2018
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Обучение на старши медицински сестри от НКБ на тема: „Клинично хранене“, проведено на 30.09.2017 г. в
гр. Банско. Водещи на обучението - гл.мед. сестра Б. Борисова и съвместно с М. Вачева от „Фрезениус Каби
България" (световна компания в сферата на здравеопазването, която е специализирана в животоспасяващи
лекарствени продукти и технологии за инфузия, трансфузия и клинично хранене).

ално допълнително материално стимулиране в зависимост от дейността и финансовите резултати на структурата.
- Какви курсове за продължаващо обучение преминават сестрите в НКБ и имат
ли изобщо такава възможност при огромното натоварване, което имат заради недостига на медицински сестри?
- За съжаление през последните години се
наблюдава липса на желание. За последните 5 години само 30 колеги са преминали курсове и индивидуални обучения
извън болницата. Причините са както
физическата натовареност, така и финансовата. Добра форма и не толкова скъпи
са онлайн курсовете, които БАПЗГ организира. Организираме също курсове в
болницата, които се посещават по масово.

Административни мерки
Преминаването към дуално обучение е подходяща среда за последващи съвместни усилия на
БАПЗГ и европейските организации на акушерките и медицинските сестри за оказване
на натиск върху административните органи
в България. Визирам по-конкретно Министерство на здравеопазването и Министерство на
образованието и науката, в чиито правомощия са механизмите за промяна на условията
за упражняване на професиите медицинска
сестра и акушерка. Ефективно би било след
съответното сертифициране работата на
тези специалисти да протича самостоятелно
при осигурени консултации от екип за рисково акушерство в съответното лечебно заведение.
В Спешното отделение
- гл. мед. сестра Б. Борисова, мед. сестра Д.
Гаговска, старша мед. сестра В. Атанасова (от ляво надясно).

ЗДРАВНИ ГРИЖИ,брой 2/2018

7

БР ОЙ 2
БРОЙ 12

ГОДИНА 9
ГОДИНА 7

2018 г.

БАПЗ Г
2016 г.

БАПЗ Г

ИНТЕРВЮ

- Бихте ли разказали за някои добри практики и
интересни инициативи в НКБ?
- Вече се наложи като традиция участието на медицински сестри от болницата с доклади, презентации и дискусии в национални и международни
конгреси по различни специалности – кардиология, анестезиология, сърдечна и съдова хирургия,
педиатрия, диализа. От 2010 до 2017 година всяка
година от 2 до 6 медицински сестри от НКБ участват в международни конгреси на Съвета на сърдечно съдовите сестри и асоциирани професии към
Европейското дружество на кардиолозите (Council
on Cardiovascular Nursing and Allied Professions).
От началото на 2016 г. в сътрудничество с един от
водещите в света центрове за детска кардиохирургия Boston Children’s Hospital’s Cardiac Intensive Care Unit, Клиниката по детска кардиология е
включена в програма, чиято цел е намаляване на
следоперативните усложнения и подобряване на
качествените показатели след хирургично лечение
на ВСМ до 18-годишна възраст в страни с ограничени финансови ресурси. В тази програма до 2015
година са се включили 31 центъра от 17 страни,
след които Китай, Индия, Бразилия, Аржентина,
Мексико, Колумбия, Русия, Украйна и др.

Гл. мед. сестра Борисова със старша мед. сестра Н.
Негриева от Сърдечна реанимация (Клиника по
сърдечно-съдова анестезия и интензивно лечение).

Административни мерки
Преминаването към дуално обучение е подходяща среда за последващи съвместни усилия на
БАПЗГ и европейските организации на акушерките и медицинските сестри за оказване
на натиск върху административните органи
в България. Визирам по-конкретно Министерство на здравеопазването и Министерство на
образованието и науката, в чиито правомощия са механизмите за промяна на условията
за упражняване на професиите медицинска
сестра и акушерка. Ефективно би било след
съответното сертифициране работата на
тези специалисти да протича самостоятелно
при осигурени консултации от екип за рисково акушерство в съответното лечебно заведение.

Гл. мед. сестра Борисова на регистратурата на Националната кардиологична болница.
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- Какви са компонентите на програмата?

- А какво включва вторият етап?

- Програмата е триетапна. По време на първи етап
трябва да се създаде база данни и тяхната обработка. Необходимо е да се предоставят следните данни : възраст и пол на пациента, антропометрични
данни преди операцията, тип ВСМ, придружаващи
аномалии, вид операция, предишни операции, категория по RACHS, оперативна смъртността до 30тия ден след операцията, престой в интензивно отделение, данни за инфекция (на оперативната рана, сепсис и др.). До 2012 г. от участващите центрове
са събрани данни за над 15 000 пациента.
IQIC разполага с права върху данните предоставени
от всички центрове сборно, но няма право да публикува данни за отделните центрове, а само данни
като част от общата група, без да се цититра кой
пациент от кой център е.

- Той предвижда да се направи оценка на ключовите
проблеми и да се изработи стратегия за тяхното
преодоляване. Стратегическите промени, които
трябва да се постигнат са :
 Безопасна периоперативна практика – чрез

използаване на чек-листи.
 Намаляване на инфекциите – чрез фокусиране

върху хигиената на ръцете за всички от
персонала имащ контакт с пациентите.
 Подобряване на комуникацията в колектива.

Административни мерки
Преминаването към дуално обучение е подходяща среда за последващи съвместни усилия на
БАПЗГ и европейските организации на акушерките и медицинските сестри за оказване
на натиск върху административните органи
в България. Визирам по-конкретно Министерство на здравеопазването и Министерство на
образованието и науката, в чиито правомощия са механизмите за промяна на условията
за упражняване на професиите медицинска
сестра и акушерка. Ефективно би било след
съответното сертифициране работата на
тези специалисти да протича самостоятелно
при осигурени консултации от екип за рисково акушерство в съответното лечебно заведение. д-р Михалкова, д-р Печилков, старша. мед.
В Детска реанимация: д-р Райков, медицинска сестра Узунова,
сестра. Маринова, гл. мед. сестра Божидара Борисова (от ляво надясно)
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Тиймбилдинг в село Дебърско, на 20 км от Банско (1.10.2017 г.) с участието на
медицински сестри от Съвета по здравни грижи в Националната кардиологична
болница.
запълване на щата мерки
в отделението от квали- Какви са методите за постигане на тези амбици- ходимоАдминистративни
озни цели?
фицирани медицински сестри!

Преминаването към дуално обучение е подходяща среда за последващи съвместни усилия на
БАПЗГ
европейските
организации
аку- Имала
съм и
щастието
да общувам
с много ина
разнообшерките
и медицинските
сестри
оказване
разни
личности
както в личния,
така изав професионалния
живот. върху
Цитирайки
имена рискуваморгани
да прона натиск
административните
пусна
някого, затова
ще избегна
конкретика.
в България.
Визирам
по-конкретно
Министерство на здравеопазването и Министерство на
- Работата
Ви е изключително
Кои са
образованието
и науката, в напрегната.
чиито правомонещата, които Ви зареждат с позитивна енергия?
щия са механизмите за промяна на условията
за природа
упражняване
на професиите
медицинска
- По
съм умерен
оптимист. Налагам
си да
сестра
и акушерка.
Ефективно би
било след
виждам
повече
добрите перспективи.
Зареждат
ме и
- Какво предвижда третият етап на проекта?
съответното сертифициране
работата
на
взаимоотношенията
с колегите, обичам
си професията.
тези специалисти да протича самостоятелно
- Ще бъде направена обработка на събраните данни
при осигурени консултации от екип за рискослед стартиране на програмата и сравняване с предРазговора водилечебно
РумяназаведеМилева
во акушерство в съответното
ходните години. При анализираните данни от гоние.
дишните отчети е налице значително редуциране на
- Организират се ежемесечни интернет семинари, на
които колегите от Бостън изнасят лекции по даден
проблем, след което се осъществява дискусия с участниците от различните центрове. Също така се предоставят протоколи за работа на Children’s Hospital’s
Cardiac Intensive Care Unit. Ежегодно се провеждат
по 10-12 интернет семинара, като обучението е
насочено ос нов но към п овишаване на
квалификацията на специалистите по здравни
грижи.

ранната оперативна смъртност и периоперативните
усложнения. За подържане на тези резултати е необ-

- Кои са Вашите учители в живота и в професията?

Електронен бюлетин
на БАПЗГ, бр. 2/2018 г.
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