
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Водеща: На този ден през 1820 година във Флоренция е родена Флорънс Найтингейл - медицинската 
сестра, превърнала се още приживе в символ на съвременната сестринска грижа. Днес е професионален 
празник на медицинските специалисти, които помагат на лекарите да ни лекуват и често са много по-
близо до нашите болки отколкото тях.  202 години след раждането на Флорънс Найтингейл на медицин-
ските сестри в България не им е много празнично. Мая Атанасова е  в тази професия повече от 40 годи-
ни. Работи в медицински кабинет, в събота дава дежурства и в болнично отделение. Разказва за работата 
си като започва, разбира се, с трудностите и завършва с надеждата, с която се раждаме всички.  
 
Мая Атанасова: Положението е не само трудно, то е меко казано ужасяващо и притеснително. първо - 
през годините ние останахме много малко като бройка. Мисля, че има норматив на един лекар да се па-
дат три сестри, обаче този норматив не се спазва. Крайно недостатъчни сме, с ниско заплащане и недоо-
ценени като специалисти. Правя сравнение с Англия - там колежките много гордо заявяват, че са nurses, 
при нас е точно обратното.  

 
Водеща:  Т.е. човек се срамува да каже, че е медицинска сестра, така ли? 
 
Мая Атанасова: Не, не се срамува, но е поставен в едно унизително положение. Преди два месеца ни 
предупредиха въобще да не се надяваме на увеличение на заплатите в условия на инфлация. Основната 
ми заплата е 850 лева и се добавят още малко пари от работата по клинични пътеки, ако не ни затворят 
заради COVID. В интерес на истината чувам от колеги, които работят в "Пирогов" и други по-големи 
болници, че заплатата им ще достигне 1600 лева, но това нас не ни касае...   
 
Водеща: Какво Ви държи в професията толкова много години? 
 
Мая Атанасова: Мислих си за това вчера. Нека не звуча високопарно, но колкото и да ми е тежък трудът 
- понякога интензивен и натоварващ, трябва да се отговори на нуждите на много хора - усетих и тази 
сутрин, че ме крепи желанието да помагам на хората. Това ме съхранява. Въпреки, че имам тежки мо-
менти, понякога избухвам, след това се срамувам и си коригирам поведението. Сетих се за една трагико-
мична случка преди няколко години - една млада дама - наша служителка с вирусна инфекция, беше 
повръщала много, сложих я на система и тя през цялото време повтаряше като мантра: "Благодаря Ви гос-
пожице! Благодаря Ви госпожице!" Този мил момент е останал в съзнанието ми. Иначе подкрепа общо взето 
от никъде.    
 

  
 
 
 
 

Мая Атанасова, медицинска сестра: 
КРЕПИ МЕ ЖЕЛАНИЕТО ДА ПОМАГАМ НА ХОРАТА 

 
 



  
 
 
 

 
Водеща: Какво трябва да се направи за да вървят нещата по-добре - протестите не вършат ли работа? 
 
Мая Атанасова: Според мен от тези протести едва ли има някакъв смисъл.  Трябва да се промени нор-
мативната база за броя на работещите медицински сестри в конкретна медицинска структура. Имам 
спомен, че Министерството на здравеопазването преди време изискваше личните лекари да работят с 
медицинска сестра - това днес не се случва, всички го знаем. Защото ако този личен лекар работи с ме-
дицинска сестра и ние отиваме за рецепта или някакво направление, не биха чакали по три-четири 
часа пред кабинета.   
 
Водеща: Дори да има добра нормативна база като няма желаещи да работят като медицински сестри, 
пак ще има проблеми.  
 
Мая Атанасова: Така е. За мен духът отдавна е изпуснат от бутилката. Нямам представа каква е ста-
тистиката - колко колежки се дипломират, колко заминават в чужбина ... Нещата се изпуснати много, 
много отдавна. Виждам светлинка в тунела - промяната в заплатите, която направи правителството. 
Дори и да не е за всички болници, защото болниците са търговски дружества и всяка болница опреде-
ля заплатите на персонала. Има някаква светлинка в тунела... дано за следващото поколение нещата 
се променят. Недостигът на медицински сестри е проблем в целия свят, макар и не така силно изра-
зен, както е у нас. Но … човекът е роден, за да се надява на нещо по-добро. Дано! 

 

Блиц интервю на Светла Тодорова  
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