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Пол Дьо Рав,
Генерален секретар на Европейската федерация асоциациите
на медицинските сестри:

УПРАВЛЯВАЩИТЕ В БЪЛГАРИЯ ТРЯБВА ДА ЧУЯТ ГЛАСА
НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ

Пол Дьo Рав е роден в Белгия. Той е генерален секретар на
Европейската федерация на асоциациите на медицинските сестри (European Federation of Nurses Associations EFN) от 2002 г. В неговите ангажименти влиза да лобира
за правата на медицинските сестри в Европейската
комисия, Европейския парламент и Съвета на Европейския
съюз от името на 3 милиона медицински сестри от 35
национални асоциации на медицински сестри, които
влизат в състава на ЕFN.
Пол Дьо Рав има диплом за специалност "Медицинска сестра". В периода 1984 - 1990 работи като медицинска
сестра в Белгия. От 1990 до 1992 г. Пол Дьо Рав отговаря
за медицинските сестри и качеството на тяхната работа
в Al Hada Hospilal в град Таиф, Саудитска Арабия. От
1992 до 2002 г. е национален координатор за медицинските
сестри в Министерството на здравеопазването в Белгия.
Пол Дьо Рав пристигна в България, за да подкрепи протеста на професионалистите по здравни грижи, организиран
от БАПЗГ, който се проведе на 12 май 2018 г. на площад
"Независимост" в София.

- Господин Дьо Рав, Вие сте в София за да подкрепите българските специалисти по здравни грижи, които протестират за достойно заплащане и по-дори
условия на труд. Какво мислите за заплатите, които те получават?

- Това е важно, още повече че България е председател
на Съвета на ЕС. Вашите управляващи трябва да чуят гласа на специалистите по здравни грижи и се надявам те да направят нещо конкретно, за да не загубвате ценни професионалисти, които заминават за
чужбина, защото там взимат за труда си много по- Те са значително по-ниски от тези, които получа- високи заплати отколкото тук, в родината си.
ват техните колеги в други страни, които се присъединиха към Европейския съюз през 2004 - 2005 г. - Да, всъщност за да си осигурят достойно същестБългария стана член на ЕС през 2007 г. Полша успя вуване медицинските сестри у нас работят на две и
да подобри условията за работа на медицинските дори на три места. Техните колеги в страните от
сестри, но България не успява да направи достатъч- ЕС взимат средно по 2000 евро, а у нас средната
но. Затова смятам, че е нужно да се настоява нужни- заплата на сестрите е около 300 евро.
те промени да се случат.
- Не е учудващо, че много медицински сестри от
- Именно затова на 12-ти май - Международния ден България отиват да работят във Великобритания, в
на сестринството в София дойдоха да протести- Белгия, в Италия... Но би трябвало да имат добри
рат специалисти по здравни грижи от цяла Бълга- възможности да се реализират като професионалисти в България.
рия.
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- Познавате ли български медицински сестри?
- Да, срещал съм се с такива в Брюксел.
- Какви са впечатленията Ви за тях?

гат медицински сестри. Какво показва статистиката?
- В момента не достигат около 1 милион медицински
сестри.

- Те са много добри специалисти - имат много добро - Бихте ли споделили накъде са насочени Вашите
образование, което се признава във всички страни от усилия в качеството Ви на генерален секретар на
ЕС. Но пак казвам, те трябва да получат нужното Европейската федерация на сестринските асоциауважение и заплащате тук, за да остават и да работят ции, за да защитите правата на сестрите?
вкъщи.
- Поставям важни въпроси пред институциите на
- Вие сте избрали професията на медицинската сес- ЕС, така че правителствата на отделните европейски
тра въпреки, че сте мъж. У нас много малко мъже страни да спазват правата на медицинските сестри.
избират тази благородна професия, а как стоят На първо място е образованието на сестрите, което
нещата в другите страни на Европейския съюз?
изисква все повече знания. И когато са отлично подготвени разбира се, те трябва да получават достой- В другите страни от ЕС между 15% и 20% от меди- но заплащане. Професията на медицинската сестра
цинските сестри са мъже. В Белгия е съвсем нормал- се развива в Европа и заплатите също се увеличават.
но мъж да работи като медицинска сестра. Но в Бъл- За условията на работа има европейски изисквания,
гария все още здравната система не е реформирана които са много стриктни. И националните правидостатъчно.
телства са длъжни да въведат и спазват тези изисквания. Всички изисквания в ЕС са приети, за да защи- У нас има голям недостиг на медицински сестри в
болничната помощ, което се отразява негативно тават сектор "Здравеопазване" и работещите медицински сестри. Правилата се пишат от експертите,
на качеството на здравните грижи.
после се дискутират в Европарламента и после се
- Надявам се, че това ще се промени, че отговорните представят на здравните министри от различните
страни на заседания на Съвета на министрите в ЕС.
институции ще вземат важни решения.
Затова е много важно случващото се днес тук, в София.
- Експерти алармират, че в Европа също не достиЗДРАВНИ ГРИЖИ, брой 5/2018
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- Бихте ли споделили какъв беше мотивът Ви да изберете професията на медицинската сестра? Във
Вашето семейство има ли някой с медицинска професия?
- Не, никой. Когато бях на 17 години бях много добър математик и всички мислеха, че ще отида да уча
за инженер, но аз не исках това. Нещо стана в главата
ми и аз взех спонтанното решение да уча за медицинска сестра. Никой не ме подбутна за това, нито
пък ми попречи.
- Бихте ли описали тази професия в няколко думи?
- Това е преди всичко да помагаш на хората, които
страдат и изисква огромни знания и усилия.

- Според Евробарометър гражданите на ЕС имат
изключително високо доверие в медицинските сестри. В България мисля, че все още не е така.
- Защото у нас медицинските сестри са два пъти
по-малко от нужния брой, те са претоварени и
уморени, поради което не могат да дадат здравни
грижи с високо качество и нужното внимание на
пациентите.
- Вярвам, че добрите промени ще се случат и за българските медицински сестри. Ще направя каквото
зависи от мене!
Разговора води Румяна Милева
Електронен бюлетин на БАПЗГ, бр. 5/2018 г.

- И голямо търпение...
- Да, търпение, любов, но преди всичко за окажеш
подкрепа, помощ, въпреки условията, при които се
намираш. Много важно е да можеш също така да намериш светлина в тунела, да дадеш кураж на пациента, да го подкрепиш не само като медицинско лице, но и в чисто човешки план. Мисля, че състраданието е характерно за жените и вероятно затова тази
професия се практикува предимно от жени. Обществото обаче все още е длъжник на медицинските сестри. Още повече, че има нови предизвикателства като
застаряването на населението например и медицинските сестри стават все по-ценни.
- А какво мислите за здравната превенция и ролята
на сестрите за нея?
- Здравната превенция е много важна, защото един
от важните въпроси на съвремието е да се намалят
хроничните заболявания. А за да се случи това хората трябва да получат по-добра здравна култура. Още
в училище - това е задача на медицинските сестри.
- Но за да се случи това е нужно да има достатъчно
медицински сестри.
- Абсолютно вярно. Нужни са групи от медицински
сестри, които да работят по кварталите, в малките
градчета. Те биха могли да се грижат, както за превенцията в различни направления, така и за хронично болни. Трябва да се върви напред, но е нужно време. Нужни са събития като това тук, които да дадат
кураж за промени.
- Кога сестрите ще получат по-голямо уважение за
труда си?

Генералният секретар на EFN Пол Дьо Рав с председателя на УС на БАПЗГ Милка Василева и проф.
Станка Маркова - почетен председател на БАПЗГ и
главен редактор на списание "Здравни грижи".
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Генералният секретар на EFN Пол
Дьо Рав и председателят на БАПЗГ
Милка Василева приветстват протестиращите.

След протеста на 12 май
2018 г., когато се отбелязва
Международният ден на
сестринството, председателят на УС на БАПЗГ
Милка Василева връчи на
генералния секретар на
EFN Пол Дьо Рав найвисокото отличие на Асоциацията за неговата дългогодишна и активна подкрепа към БАПЗГ - статуетката на Лесес Кепра.
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