
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Със стипендии и гарантирани трудови договори силистренската болница се опитва да привлече ме-
дицински специалисти. Кадровият дефицит е сред основните проблеми на областната болница в 
крайдунавския град, съобщи БНР. 
 
В последните години голям процент от наличните медицински сестри освен, че работят допълнител-
ни часове, са и в пенсионна възраст. Това води до риск от затваряне на отделения, ако решат да изля-
зат в заслужена почивка. 
 
За нормално съществуване болницата в Силистра има нужда от над 100 медицински сестри в следва-
щите 5 години. 
 
Кампанията за решаване на проблема с кадрите обхваща и съседните на Силистра населени места, 
съобщи директорът на болницата д-р Васил Славов.   
 
Информацията се разпространява освен сред вече обучаващи се за медицински сестри в колежи и 
университет, но и сред младежи, които още не са завършили средното си образование.  
 

"От недостиг на персонал страдат лечебните заведения 
в цялата страна и ние не правим изключение,"  комен-
тира д-р Славов. Той допълни, че не всички абсол-
венти от специалност "Медицинска сестра" започват 
работа по специалността си. По думите му темпът 
на загуба на кадри е по-голям от възпроизвеждането 
на нови кадри. "Трябва да се увеличи 10 пъти произ-
водството на кадри, за да се задоволят нуждите на 
здравната система. В момента това е невъзможно, защо-
то университетите имат някакъв лимит. Най-
важното, което ние направихме е да подпомагаме желае-
щи още от училищната възраст, тъй като голяма част 
от учениците от XI и  XII класове се чудят дали да ос-
танат в България, камо ли да учат тук. Ако не вземем 
сериозни спешни мерки, сме обречени", изтъкна дирек-
торът на "МБАЛ-Силистра".  

 

  
 
 

 
"МБАЛ-СИЛИСТРА" ПРИВЛИЧА СТУДЕНТИ СЪС СТИПЕНДИИ 
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Всяка от наличните 203 медицински сестри има 
извънредни часове в графика си, заяви главната 
сестра на силистренската болница Мариана Мари-
нова. "В нашата болница възрастовата граница на ме-
дицински сестри над 55 години е може би 2/3 от всички 
работещи. Има отделения, където има по една меди-
цинска сестра, която не е в пенсионна възраст. В мо-
мента е невъзможно да се направят графици в случай, 
че някой специалист липсва - дали заради COVID, дали 
по някаква друга причина", сподели тя. Главна сестра 
Маринова допълни,  че заместващите медицински 
сестри взимат допълнително пари, но по някое 
време започват да се уморяват. 
 
 
 
"За да се направят нормални графици трябват поне 50 сестри. За да се направят графици, така че всички да са 
доволни и на всеки пациент да се обърне достатъчно внимание са нужни повече от 100 медицински сестри", из-
тъкна главната сестра на "МБАЛ-Силистра". Тя допълни, че след като се пенсионират някои медицинс-
ки сестри продължават да работят в детски градини и училища, където работата е по различна и запла-
щането е по-високо.    
 
"Затова и ръководството на болницата решава да предложи финансово стимулиране на желаещите да работят 
в нея като медицински специалисти, след като завършат обучението си", съобщи д-р Васил Славов. 
Той  сподели че със стипендии ще бъдат подпомагани студенти от първи, втори и трети курс, тъй като 
по време на четвърти курс тече преддипломния стаж. Те трябва да работят в лечебното заведение ми-
нимум толкова години, колкото са били подпомагани финансово. "Чрез фонд "Здраве" към Община Си-
листра могат да бъдат покрити до 100% от определени битови разходи - квартирни, пътни разходи, което до-
пълнително облекчава медицинските специалисти, които пожелаят да станат част от екипа на лечебното за-
ведение", допълни д-р Славов.  Той изтъкна, че средствата за финансово подпомагане на нови кадри ще 
се възвърнат многократно през идните години.  
 
Големината на стипендиите е в зависимост от университета - за студенти от  Русенския университет 
"Ангел Кънчев" стипендията е 300 лева, а за студенти от медицинските университети в Плевен и Варна 
стипендията е 200 лева. "Заплащаме летните стажове, при възможност можем да плащаме и таксите за уни-
верситетите", уточни д-р Славов.   той допълни, че са говорили с Русенския университет за квота от 10 
стипендианти специално за "МБАЛ-Силистра".  
 
"Предвиждаме да изгради на територията на болницата и общежитие, също част от програмата за привлича-
не и подпомагане на млади специалисти. Но младите хора нямат интерес", коментира главна сестра Мари-
нова. 
 
"Всички знаете защо няма желаещи да работят", каза 45-годишната Хабибе Неджатиева, която работи в 
Пневмофтизиатричното отделение на силистренската болница. Величка Колева е старша сестра в съ-
щото отделение. Там са общо осем медицински сестри, които продължават да работят и след навърш-
ването си на пенсионна възраст. 
 
Според д-р Славов с повече работа, обикновено извънредна, една медицинска сестра в болницата може 
да стигне до 2000 лева брутна заплата, но цената е висока – рано или късно се стига до професионално 
прегаряне.  

 
Репортаж на Незабравка Кирова в предаването "12+4" 

на програма "Хоризонт",  
излъчено на 20.07.2022 г. 


