
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
„Средно на година около 1000 медицин-
ски сестри напускат професията. Сред-
ната възраст на медицинските сестри е 
54 години, но има региони като Пер-
нишкия и Кюстендилския, където въз-
растта е по-висока - 58 години. В много 
лечебни структури  една медицинска 
сестра обслужва 30-40 пациенти“. За това 
алармира пред БНТ председателят на УС 
на БАПЗГ Милка Василева. По думите й 
в момента здравната система е в крити-
чен недостиг на професионалисти по 
здравни грижи - липсват не само меди-
цински сестри, но и акушерки, фелдше-
ри, лекарски асистенти, рехабилитатори.  
"Проблемът като цяло е много сериозен", 
подчерта Милка Василева и призова за 
спешни стъпки за привличане на млади-
те хора към професията. Според нея 
мерките трябва да включват достойни 
заплати и подобряване на условията на 
труд. Председателят на БАПЗГ припом-
ни искането на асоциацията стартовата 
заплата за всеки професионалист по 
здравни грижи да бъде в размер на три 
минимални работни заплати за страна-
та. 
 
Милка Василева обясни, че една част от обучаващите се медицински сестри са започнали да учат с идеята да 
работят в чужбина след като се дипломират. Друга част от завършилите не могат да се справят с адаптацията 
и напускат професията. 

  
 

Милка Василева, председател на УС на БАПЗГ:  
ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕДПРИЕМАТ СПЕШНИ СТЪПКИ,  

ЗА ДА МОЖЕ МЛАДИТЕ ХОРА ДА ОСЪЗНАЯТ,  
ЧЕ МЕДИЦИНСКИТЕ  ПРОФЕСИИ СА БЛАГОРОДНИ 



  
 
 
 

 
Председателят на УС на БАПЗГ обърна внимание и на това, че от страна на Западна Европа има аг-
ресивни кампании, които привличат здравните специалисти от България. Тя засегна и темата за отра-
жението на COVID пандемията върху здравната система и медиците: „Пандемията показа слабостите 
на  здравната система. Всеки нов здравен министър се опитва да променя нещата, но за съжаление, доста чес-
то ги сменят министрите и няма единна и устойчива политика за специалистите по здравни грижи“. По 
думите на Милка Василева тежкият сценарий за кадрите през следващите две години няма да се слу-
чи, но е възможно да се случи, ако не се предприемат адекватни мерки: „Трябва да се предприемат 
спешни стъпки, за да може младите хора да осъзнаят, че тези професии са благородни. Те могат да бъдат обу-
чени, да имат добра професионална реализация с добро заплащане. Ако правителството направи така, че зап-
латите бъдат достойни, с добри условия на труд, ще има млади хора, които да се обучават за медицински сес-
три и биха останали в България“. Тя изрази мнение, че има и други неща, на които трябва да се обърне 
внимание – да се направят промени в организацията на лечебните заведения и да се подобри психок-
лиматът в тях. 
 
Председателят на УС на БАПЗГ подчерта, че обучението на здравните специалисти у нас е на много 
добро ниво и те излизат отлично подготвени. 
 
В разговора се включи и деканът на Медицинския факултет в Бургас проф. Христо Бозов. „Трябва да 
се увеличи квотата за прием на първокурсници. По този начин ще се ликвидира дефицитът“, подчерта той. 
 
 
 

 


