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Белгин Садък,
главна сестра на МБАЛ „Д-р Сергей Ростовцев“ ЕООД гр. Момчилград:

ДОСТОЙНОТО ЗАПЛАЩАНЕ НА ТРУДА ЩЕ МОТИВИРА
МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ДА НЕ СМЕНЯТ РАБОТАТА СИ,
А МЛАДИТЕ - ДА СЕ РЕАЛИЗИРАТ В БЪЛГАРИЯ

Белгин Садък е главна медицинска сестра на
МБАЛ „Д-р Сергей Ростовцев“ ЕООД гр.
Момчилград от 2006 г. Тя започва работа в
Общинска болница гр. Момчилград като редова медицинска сестра в различни структури
на лечебното заведение – диетична сестра,
медицинска сестра в Детско отделение, медицинска сестра във Вътрешно отделение.
Белгин Садък е председател на Комисията по
здравеопазване, социални дейности и закрила
на детето и е член на Комисията по законност и обществен ред при Общинския съвет
на Момчилград. Била е член на УС на Регионална колегия на БАПЗГ - гр. Кърджали (от
2005 до 2010 г.) Член е на Националната
комисия по професионална етика на БАПЗГ
(от 2010 до момента). Тя е зам.-председател
на регионалната структура на БЧК в
Момчилград, член на УС на НПО „Надежда“ –
женско дружество, Момчилград и е преподавател по проект „Шанс за работа“ от Националния план за действие по заетостта –
обучение на болногледачи.

Образование и професионална квалификация:







Магистратура по Управление на здравни грижи
Магистратура по Здравен мениджмънт
Специалност „Болнична хигиена/Превенция и контрол на инфекциите”
Бакалавър по социални дейности
Специалист по здравни грижи – медицинска сестра
Инструктор по хранене – диетична сестра
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Продължаващо обучение и участия в професионални форуми:



























Национална научно-практическа конференция - 25-27.10.2013 г.
Национална конференция за здраве и безопасност на работното място –
24.11.2012 г.
Научно практическа конференция на БАПЗГ - 13-14.05.2011 г.
Права и задължения на пациента – 29-30.10.2011 г.
Професионални рискове - 26-27.11.2011г.
Здравословни и безопасни условия на труд - 08.09.2011 г.
Защита на пациента и предпазване на персонала от нозокомиални инфекции - 23-29.04.2009 г.
Управление и финансиране на хосписи - 13-15.05.2009 г.
Законодателство във Република България и ЕС - 10.10.2009 г.
VІІ Национален симпозиум по нозокомиални инфекции и дезинфекции 30-31.10.2008 г.
Национален форум по здравни грижи - 26-27.09.2008 г.
Обучение на пациента по промоция на здравето. Екипен подход и резултати.
Документиране на здравните грижи - 12-13.09.2008 г.
Наставничество в сестринството.
Методология на научното изследване - 06-07.09.2008 г.
Превенция на уроинфекциите. Управление на болничните отпадъци 31.07.- 01.08.2008 г.
Еволюиращи нърсингови концепции - 12-13.07.2008 г.
Национална конференция на главните медицински сестри - 07.06.2008 г.
VІ Национален симпозиум по нозокомиални инфекции и дезинфекции 29-30.11.2007 г.
Дезинфекция на ръце - 02.08.2007 г.
Управление на качеството съобразно изискванията на ISO 9001: 2000 04.05.2007 г.
V Национален симпозиум по нозокомиални инфекции и дезинфекции 26-27.10.2006 г.
Сертификат за професионална квалификация № 110, издаден на
15.07.2006 г.
Първа научно-практична конференция на професионалистите по здравни
грижи - 10- 11.06.2006 г.
Социално помощна дейност и международно хуманитарно право – (19971998 г.)
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Заседание на Съвета по здравни грижи в МБАЛ „Д-р С. Ростовцев“ ЕООД гр. Момчилград

- Главна сестра Садък, защо избрахте да учите за
медицинска сестра - една толкова трудна и в
същото време най-благородна професия?
– Моята детска мечта се сбъдна. Много обичам да
помагам на хората и като благодарност да виждам
усмивки по техните лица и щастие в техните очи.
Аз знам, че моето призвание е да бъда медицинска
сестра. Мисълта, че мога да направя болката попоносима, с малко внимание да даря спокойствие
на друг човек, ми дава сили да бъда по-добра и като
професионалист и като човек.
– Имали ли сте тежки моменти, в които сте се
разколебавали за Вашия избор?

- Тази професия развива много и различни умения
и голяма отговорност. Работиш за и със здравето на
хората, което означава стрес, често пъти липса на
сън, пренебрегване на собствените нужди,
приятели и семейство. Обичам работата си, обичам
професията си, всеки ден това, което ме очаква, е
различно.
– Вие сте главна медицинска сестра на МБАЛ "Д-р
Сергей Ростовцев" - какво означава за Вас този висок пост?
– Отговорност…Моята професия не е просто работа,
тя е кауза. А когато работиш за една кауза, ти даваш
всичко най-добро от себе си. Това налага непрестанно да се развиваш и да си в крак с новостите.
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– Вие сте и председател на Постоянната
комисия по здравеопазване, социални
дейности и закрила на детето към
Община Момчилград. Кои са найважните решения, които е взела комисията напоследък и какви са основните
проблеми, на които ще търсите решение
през тази година?
– За поредна година при приемане на
бюджета на община Момчилград се
заложиха финансови средства за
подпомагане на лечебното заведение.
Бюджетът бе приет единодушно от
всички общински съветници. За да се
реши проблемът с децифита на
медицински кадри от общината решиха
да оказват финансова подкрепа на млади
медицински специалисти и да им
осигурят общински жилища. За целта те
трябва да подпишат договор, че ще
работят в МБАЛ "Д-р Сергей Ростовцев" 5
години след завършването си.
Реализира се проект за енергийна
ефективност на лечебното заведение. В
процес на изпълнение е българо-гръцки
проект, който цели да осигури най-високо
качество на здравното обслужване в
болницата и да гарантира по-тясно
сътрудничество между България и Гърция
в интерес на пациентите.
Очакваните
резултати са по-добро и
адекватно лечение с модерна аппаратура,
подобряване на техническата и
материалната база.
Работи се много активно в социалната сфера. На
територията на община Момчилград са изградени
Център за обществена подкрепа, Център за
настаняване от семеен тип, Дневен център за деца с
увреждания, обществена трапезация и социален
патронаж. Има необходимост от създаване на
хоспис.
Регионът е планински, труднодостъпен, селата
обезлюдават, младите емигрират поради
безработица,
което
води до увеличаване на
самотните и стари хора, в резултат на което
нуждите от здравни
грижи
непрекъснато
нарастват.

Главна медицинска сестра Белгин Садък и Милка Аврамова – председател на Първичното дружество на БАПЗГ в МБАЛ „Д-р С. Ростовцев“
ЕООД гр. Момчилград при РК на БАПЗГ - гр.
Кърджали (от ляво надясно).
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– Кои са хората, които имат принос за Вашите
успехи?
– Има много хора които са оказали влияние върху
моето професионално и личностно развитие. Признателна съм за подкрепата и всеотдайността на моите родители и семейството ми. Благодарна съм на
прекрасните си учители, приятели и колеги, които
по един или друг начин са ми помагали да се изградя като личност.
– Колко медицински сестри, акушерки, лаборанти и
рехабилитатори работят в МБАЛ - Момчилград?
Има ли текучество на кадрите и свободни места за
професионалисти по здравни грижи?

– Недостигът на медицинските сестри се задълбочава прогресивно в цялата страна, включително и при
нас. Причините са много: закриването на много медицински колежи, в които са се обучавали медицински сестри, удължаването на обучението на сестрите, ниското трудово възнаграждение, реализацията
на тези кадри в чужбина. Специално за болниците
това е проблем, защото ние имаме 24-часово покритие на дейността и е необходимо всички звена да
бъдат покрити с такива кадри, за да може ефективно да се обслужват пациентите.
МБАЛ „Д-р Сергей Ростовцев“ ЕООД обслужва населението на община Момчилград и община Кирково. Медицинските сестри са 32, акушерките и лаборантите са по 6. В момента сестрите са достатъчно
на брой, но професията е изключително натоварваща и нови кадри винаги са добре дошли.

Лекари и професионалисти по здравни грижи от МБАЛ „Д-р Сергей Ростовцев“ пред сградата
на болницата по време на символичен протест под мотото „Не на насилието над медици!“,
иницииран от БЛС в партньорство с БАПЗГ.
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– Работят ли в болницата млади специалисти и
задържат ли се тези кадри в града?
– Наскоро придобилите диплома млади хора търсят
възможности за работа в чужбина. Там трудът им е
много по-добре платен и могат да получат поголямо удовлетворение от практикуването на професията. Някои от тях започват работа при нас, но
не могат да издържат на напрежението и отговорността и напускат. В същото време добре обучени в
практиката медицински сестри, акушерки, медицински лаборанти и рехабилитатори се ориентират за работа в други сфери – козметик, фризьор и
др.
– А какво може да промени тази тенденция?
– Болниците могат да привлекат млади кадри като
предложат адекватно заплащане, добри условия на
труд, възможности за продължаващо обучение и
кариерно развитие.

– Каква е средната работна заплата на професионалистите по здравни грижи в МБАЛ „Д-р Сергей
Ростовцев“? Одобрявате ли предложението на
БАПЗГ стартовата заплата на тези специалисти
да стане в размер на три минимални работни заплати с цел да се мотивират повече млади хора да
избират тези трудни и рискови професии?
– Средната работна заплата на сестра в нашата
болница е около 700 лева, която е крайно недостатъчна за тази толкова трудна, отговорна и рискова
професия. Одобрявам предложението на БАПЗГ за
по-висока стартова заплата, защото смятам, че по
този начин ще се мотивират повече млади хора да
учат и работят в нашата страна. Решението на
проблемите с българската здравна система минават
през по-добро финансиране. Ако медицинските
специалисти у нас се чувстват щастливи и имат мотивация да работят, нещата ще потръгнат.

В Деня на родилната помощ - 21 януари, красиви цветя от кмета на Момчилград и председателя на Общински съвет в града с признателност към труда на персонала на АГО в
МБАЛ „Д-р Сергей Ростовцев“ .
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Главна мед. сестра Белгин Садък (първата вляво) на хигиенна визитация със старшите
сестри.

– Здравният министър Кирил Ананиев обяви, че
Министерството на здравеопазването ще представи методика за заплащането на труда на медиците у нас. Мислите ли, че това ще допринесе за
повече справедливост и спокойствие за работещите в българската здравеопазна система?
– Ако тази методика на заплащане влезе в сила, смятам че ще бъде постигнато по-справедливо заплащане на работещите в здравеопазването.
Днес в България броят на медицинските сестрите е
крайно недостатъчен. Тези специалисти са много
необходими, но за съжаление неоценени, а не би
следвало да е така. В страните от Европейския съюз
дипломите на българските сестри се признават без
необходимост от допълнителни изпити и от това
годишно се възползват хиляди хора. Трагично е, че
средната възраст на медицинските сестри в България е около 50 години, а желаещите да се обучават в
тази специалност са малко. Ако не се направи нещо
незабавно, рискуваме да останем без сестри.

– В края на 2016 г. задължителното продължаващо
обучение залегна в Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните специалисти по здравни грижи. Според промените на 5-годишен период ще се повишава нивото
на професионална компетентност на медицинските специалисти по определени критерии. Проявяват ли Вашите колеги интерес към курсове за продължаващо обучение, участват ли в медицински
форуми?
– Медицинските специалности са професии, в които
дипломата е само основата на знанието и уменията,
обучението и непрекъснатото информиране са задължителен елемент за качествена работа. Непрекъснатото повишаване на квалификацията е необходимост, но за да бъдат колегите мотивирани да
продължат да се обучават трябва да има осигурено
финансиране. Голяма част от професионалистите
по здравни грижи от болницата имат сертификат за
професионална квалификация и са взели участие в
курсовете за продължаващо обучение организирани
от Регионалната колегия на БАПЗГ - гр. Кърджали.
ЗДРАВНИ ГРИЖИ , брой 3/2018
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– С какви добри практики може да се похвали
МБАЛ "Д-р Сергей Ростовцев"?

– Имате ли обратна връзка с пациентите на болницата, доволни ли са те от лечението и грижите,
които получават тук?

– Искам да изкажа искрена благодарност на хората
с големи сърца, които направиха даренията с
желанието да подпомогнат лечебното заведение,
които проявиха голяма загриженост и местен
патриотизъм за съдбата на болницата в община
Момчилград. Направихме основен ремонт на
всички отделения, подмени се електрическата
инсталация, ВИК, закупи се модерна апаратура и
оборудване. Организирахме благотворителен
концерт и благотворителна вечеря с активното
съдействие на община Момчилград и сдружението
на момчилградчаните в гр. Бурса, Република
Турция. Периодично получаваме дарения като
инвалидни колички, болнично бельо, консумативи
и др. Надявам се, че и за в бъдеще, ще продължим
да работим съвместно за благородната кауза.

– В условията на здравноосигурителна система и
пазарни отношения в здравеопазването мнението на
пациента има приоритетна роля и трябва да знаем
от какво се нуждае той. Така, че обратната връзка с
пациентите е от съществено значение за поддържането и развитието на качеството при оказване на
здравните услуги. Периодично проучваме мнението
и нагласите на пациентите за качеството на болничната помощ, разбирано като степен на удовлетвореност от предоставените им болнични услуги и зачитане на техните права. Защото „не можем да управляваме нещо, което не можем да измерим". Периодично запознаваме персонала с резултатите от получените мнения на пациентите с цел стимулиране
или коригиране на отчетените негативи.

Честване на 8 май – Световния ден на Червения кръст и Червения полумесец с гости
от Турския Червен полумесец от гр. Истанбул, общ. Малтепе, Р Турция.
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– Все повече се говори за Синдрома на прегарянето
сред медиците заради изключително напрегната
работа, преумората и стреса. Разполагате ли с
"предпазни клапи" това да не се случва с Вашите
колеги?
– От този синдром, известен още като Синдром на
професионалното изчерпване страдат вече много
хора от различни професии, но работещите в
сферата на здравеопазването са изключително
застрашени, тъй като в нашата професия
емоционалната натовареност е много висока .
Професионалистите по здравни грижи осъзнават,
че допусната от тях грешка може да има много
тежки и катастрофални последици и това ги кара
да дават максимума от себе си, дотолкова, че накрая
не им остават сили за решаване на собствените им
проблеми. Една от така наречените „предпазни
клапи“ срещу Бърнаут синдрома са срещите , на
които обсъждаме проблемите си, но същевременно
разтоварваме и се веселим.

Гл. мед. сестра Белгин Садък с председателя на
РК на БАПЗГ - гр. Кърджали Росица Генчева

(от ляво надясно).

Връчване на благодарствена грамота на Ротари клуб Момчилград за
направено дарение на родилно легло, гинекологичен стол и автоклав.
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– Нерядко пациенти и техни близки, които са
недоволни от слабостите в нашето здравеопазване, си изкарват гнева върху медицинските
специалисти. Имало ли е напоследък във Вашата
болница случаи на агресия и как реагирате на
подобни прояви?
Все повече се наблюдава агресивно поведение от
страна на близки на пациенти, което възпрепятства
работата на медицинския екип. Много е трудно да
идваш всеки ден на работа, когато си подложен на
напрежение и стрес. За съжаление и при нас има
случаи на вербална агресия най-вече от ромското
население. Работим под напрежение и в тясна
връзка с Районно управление Момчилград. Причините за възникването на конфликтни ситуации в
огромния си процент са породени от ниското ниво
на култура, следвани от употребата на упойващи

вещества и от проблемите в здравната система.
Строго осъждам всяко непристойно поведение и
посегателство над медицински лица които
изпълняват своя професионален и човешки дълг.
– Успявате ли през почивните дни поне за малко да
се откъснете от работата и какво Ви зарежда с
енергия?
– Времето прекарано със семейството и близки приятели е много ценно за мен. Обичам природата и
морето, те ме зареждат с положителна енергия. Смятам, че работата, кариерата и личния живот не се
противопоставят, а се допълват.
Разговора води Румяна Милева

Публикувано в Електронния бюлетин
на БАПЗГ, бр. 3/2018 г.

Гл. мед. сестра Белгин Садък по
време на символичния протест
в защита на общинските болници, който се проведе пред
болницата на 15 януари 2018 г.

Благотворителна вечеря за подпомагане на МБАЛ „д-р Сергей Ростовцев“ гр. Момчилград с управителя на
болницата д-р Младен Къров и лекари.
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