
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Водещ: На 12 май отбелязваме Световния ден на 
медицинските сестри.  Датата е избрана неслу-
чайно, тъй като именно на 12 май е родена Фло-
рънс Найнтингейл - жената, която поставя осно-
вите на сестринската грижа и началото на про-
фесията медицинска сестра. 
 

Райна Бояджиева: Тази година мотото на праз-
ника е „Гласът ни води: Инвестирайте в здрав-
ните грижи и зачитайте правата за осигуряване 
на глобалното здраве". До този момент, както в 
България, така и по целия свят политиците все 
не намират причина и възможност да правят ре-
ални инвестиции в професиите от направление 
"Здравни грижи". Дори и тази година колегите 
ни се бориха упорито с пандемията - именно тя 
ни показа, че имаме нужда от сериозни инвести-
ции, за да можем да подсигуряваме здравни гри-
жи. Трябва да се обърне внимание и на правата 
на колегите ни, трудовата безопасност. 
 

Водещ: Недостигът на кадри ли е основното 
предизвикателство пред системата? 

 
Райна Бояджиева: Определено!  недостигът на професионалисти по здравни грижи и основно на меди-
цински сестри е сериозна заплаха за системата и тя трябва да бъде разгледана. Защото ние се стопяваме. 
Нашето съсловие вече "боледува" от недостиг на кадри - колегите масово се отказват, напускат системата. 
Няма достатъчно интерес и от младите хора да учат за тези професии. Младите хора имат своите пот-
ребности и своите очаквания. Сега е много актуално да се говори, че правителството обещава повишава-
не на заплатите през различни механизми. Очакваме това да се случи. Но не всичко е пари. Много коле-
ги търсят добър микроклимат, добри условия на труд, сигурност, уважение - за съжаление не във всички 
лечебни структури е така. 
 

 

 
  

Райна Бояджиева, председател на УС на БАПЗГ - Варна: 
 

МНОГО КОЛЕГИ ТЪРСЯТ ДОБЪР МИКРОКЛИМАТ,  
ДОБРИ УСЛОВИЯ НА ТРУД, СИГУРНОСТ, УВАЖЕНИЕ 

 
 
 



  
 
 
 
 

Водещ: И накрая да чуем пожеланието на председателя на Регионалната колегия на БАПЗГ във Варна.  
 
Райна Бояджиева: пожелавам на професионалистите по здравни грижи първо да бъдат здрави, да бъ-
дат устойчиви, както досега, да бъдат борбени - защото доказахме, че ние можем да се борим. и устоява-
ме на трудностите. На колегите пожелавам един хубав празничен ден, всеки да го отбележи така, както  
.  

Блиц интервю на Иван Барбов,  

излъчено на 12.05. 2022 г. по Радио Варна 

 

 


