
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Мария Куртева e акушерка и от 1988 г. Работи 
в Отделението по акушерство и гинекология 
на „МБАЛ-Добрич“ АД. Притежава Трети сер-
тификат за професионална квалификация, из-
даден от Българската асоциация на професио-
налистите по здравни грижи (БАПЗГ) на базата 
на придобити кредитни точки от курсове и 
форуми за продължаващо обучение. 
 
Мария Куртева е член на УС на Българската 
асоциация на професионалистите по здравни 
грижи. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Здравейте акушерка Куртева. Започваме Новата 2022 година с оптимизъм – на 8-ми януари ще от-
бележим празника на акушерките, Бабинден. Вие как се насочихте към тази прекрасна професия? 
 

- Избрах професията на акушерката напълно съзнателно. Бях приета и в специалността „Разтителна 
защита“ в Аграрния университет – гр. Пловдив, но избрах акушерската професия. Радвам се че през всичките 
години съм имала подкрепата на моето семейство, защото без нея не бих могла да работя спокойно и да се отдам 
изцяло на пациентките. Моята професия е свързана с дежурства през нощта и по празниците, с много отговор-
ности и себераздаване.  
 

Относно Бабинден, за мен и моите колежки празникът е на 21-ви януари. На тази дата го празнуваха моята 
майка и баба, а след като започнах работа и аз го празнувам тогава. 
 

През последните 2 години още по-ясно се открои проблемът за големия дефицит на медицински специ-
алисти у нас. Във Вашата болница и Вашето отделение идват ли да работят новозавършили медици? 
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- В България дефицит на медицински кадри има от зората на демокрацията, когато пазарът на труда в Европа 
стана достъпен за нас. Заплащането на акушерския и сестринския труд у нас и тогава, и сега, е нищожно в 
сравнение с това в развитите страни от Европейския съюз. Затова не малка част от младите медици 
предпочитат да започнат работа в чужбина. В момента няма механизъм, който да задължи новозавършващите 
акушерки да работят в България, въпреки, че тяхното обучение е скъпо и се плаща от всички. През изтеклата 
година има единични попълнения от новозавършили лекари, медицински сестри и акушерки - твърде 
недостатъчно, въпреки усилията на ръководството.  
 
- Още в началото на 2020 г. Световната здравна организация алармира, че за да има универсално 
здравно покритие до 2030 г., светът се нуждае от още 9 милиона медицински сестри и акушерки. Как 
според Вас може да се преодолее този дефицит в национален и глобален мащаб? 
 
- За да се преодолее дефицитът на медицински сестри и акушерки е нужно политическо решение и дългосрочна 
политика. Към момента има само думи без реални решения. Мисля, че добра мярка за задържане на необходими-
те медицински специалисти би било напълно безплатно обучение по държавна поръчка със задължение за работа в 
България за определен период от време – например 4 години след дипломирането, колкото е и периодът на обуче-
ние в университета. Освен това смятам, че заплатите на медицинските специалисти не трябва да зависят от 
броя на пациентите чрез приходите по клинични пътеки. Възнагражденията им трябва да са гарантирани от 
държавата по друг механизъм и да са залегнали в Колективния трудов договор - разбира се става дума за държав-
ните болници, не за частните лечебни заведения.  
 
- Какви трудности срещате Вие и колегите Ви в условията на нестихваща COVID пандемия? 
 
- Предизвикателствата са много и най-вече към физическата и психическата ни издръжливост. Отпуските са 
накъсани и кратки. Нямаме време да се възстановим от натрупаната преумора. От лекуващи ставаме в един 
момент пациенти. Особено тежко се преживяват загубите, а те са много. Зад статистиката се крие човешки 
живот и ние преживяваме всяка загуба тежко. Имаше месеци, в които не слушах новини. 
 

 
 



  
 
 
 
 

 
- През изминалата година станахме свидетели на тъжни новини за починали бременни жени с корона-
вирусна инфекция. В началото на пандемията здравните експерти не препоръчваха на бременните да 
се ваксинират, но сега има официалното становище, според което бъдещите майки  могат да се защи-
тят с ваксина преди забременяването или след третия месец от бременността. Каква е ролята на 
акушерките в този процес?     
 
- По принцип в имунизационната кампания ролята на медицинските специалисти е да насочват хората към 
официални източници на информация за ваксините, които се базират на доказателствата на съвременната ме-
дицинска наука. Убедена съм, че ваксините защитават от тежко протичане на болестта и смърт. Затова съм 
ваксинирана с бустерна доза, моето семейство също е ваксинирано. Като акушерка подкрепям бременните, неза-
висимо от тяхното решение. 
 
- Наскоро стана ясно, че всяко 10-о бебе у нас се ражда без майката да е имала досег с медицински спе-
циалист и без да е преминала през нито едно изследване през периода на бременността. С допълнение в 
Наредба № 26 на МЗ от 2007 г. от октомври миналата година бременните жени без здравни осигуров-
ки могат да получават акушерска помощ след насочване от лекар, установил бременността. Смята-
те ли, че тази информация ще достигне до тези бременни, които обикновено живеят в маргинализира-
ни общности? 
 
- Проблемът в тези общности е неграмотността, бременните, живеещи в тях, посещават лекар в края на бре-
менността си обикновено за да вземат бележка за службата за социални грижи и да получат финансова помощ 
преди раждането. Работя по проект "Равен шанс за всички деца" към Община Добрич и там съвместно със здрав-
ните  медиатори се опитваме да помогнем на тези бременни. Много е трудно, защото те са скептични към съве-
тите ни.  
 
- От 1 октомври 2021 г. НЗОК заплаща здравните грижи за новородени, които се осъществяват до 14 
дни след изписване от лечебното заведение от медицински сестри, акушерски или лекарски асистенти 
от амбулатория от първична медицинска помощ. Оптимист ли сте за индивидуалните и 
колективните акушерски практики за оказване на грижа в специализирани медицински центрове и по 
домовете?  
 

 
- За проследяването на бебетата след раждането са предвидени средства, които ще се осигуряват от здравната 
каса. За другите дейности на професионалистите по здравни грижи в извънболничната помощ обаче все още не са 
осигурени средства нито са определени дейностите, за които ще заплаща НЗОК. Да не забравяме и огромния де-
фицит на тези специалисти в болничната помощ, което неминуемо рефлектира и в извънболничната помощ. 
 
- Всяка година у нас се раждат между 6000 и 6500 недоносени бебета. Какви са причините за това? 
 
- Различни са причините за преждевременните раждания – вагинални и вирусни инфекции, когато жената ражда 
прекалено рано или прекалено късно, многоплодни бременности, хронични заболявания (хипертония, сърдечно-
съдови заболявания, анемия), непълноценно хранене, тютюнопушене, стрес, физическо претоварване и др. Затова 
изключително важна е добрата пренатална грижа, специфичните изследвания и проследяването на бременност-
та. Когато вече бебето се е родило недоносено, ние, акушерките, подкрепяме майките и бащите, даваме им увере-
ност, че ще се справят. 
 
- Кога според Вас жените в България  ще започнат да раждат по две, три и повече деца? 
 
- Семействата, и жените в частност, имат нужда от икономическа сигурност за да раждат повече деца. Повече-
то смятат, че трябва да осигурят в бъдеще всичко за детето. Аз мисля, че любовта и насърчаването по интере-
си са достатъчни. Въпрос на личен избор. При този катастрофален демографски срив обаче държавата трябва да 
има дългосрочна политика за подкрепа на младите семейства. В противен случай нацията ще продължи да заста-
рява и да се топи. 

 
Интервю на Емилия Антова, 

публикувано в брой 1 ( 5-11.01.2022) 
 
 
 
 
 


