
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
"Националната детска болница трябва да е държавна, високо технологична и 
да отговаря на всички съвременни архитектурни виждания. Освен това, 
трябва да има парк около нея, за да могат да излизат малките пациенти на 
открито, когато това е възможно. Това трябва да е една изключително добре 
оборудвана сграда. Още по-важно е в нея  да има високо квалифицира персонал. 
Според мен, това е големият проблем, защото обикновено говорим само за 
сградния фонд, къде да бъде, в коя част на София или на страната.  Необходи-
мо е да коментираме обаче, че няма достатъчно персонал, който в момента, в 
който болницата е готова, да влезе в нея и да започне да работи активно. В 
компетенциите на евентуално следващо правителство е да прецени как точ-
но да се действа. Може би има възможност и за публично-частно партньорс-
тво или други варианти", сподели пред Clinica.bg Милка Василева, пред-
седател на УС на БАПЗГ.  Тя подчерта, че България е единствената 
страна в ЕС без държавна специализирана детска болница.  
 
"Биха могли да се появят най-различни частни инвестиции,  независимо от 
това, контролът категорично трябва да се осъществява от държавата", ко-
ментира Василева.  

 
Председателят на БАПЗГ изтъкна: "Няма да кажа нищо ново в сравнение с това, което говоря в последните десет години, а 
именно, че кадровият потенциал е под критичния минимум. Ние винаги сме казвали, че държавата трябва да вземе спешни 
мерки за справяне с този проблем. За съжаление, той е и европейски, и световен. Затова и Световната здравна асамблея при-
зова държавите да инвестират в специалистите по здравни грижи и в дейностите по здравни грижи, защото са изключител-
но важна част от работата на медицинския екип. Ние сме убедени, че за да има интерес към професията на медицинската 
сестра, акушерката, лекарският асистент, рехабилитаторът, медицинският и рентгеновият лаборант трябва да получат 
достойно заплащане и по-добри условия на труд."  
 
Според Милка Василева по-активните действия от страна на държавата и на университетите, по-доброто отноше-
ние на работодателите в лечебните заведения ще създадат мотивация на младите хора да остават в страната. "Още 
по-важно е отношението на обществото към нашите професии, защото в последните години, когато се говори за здравеопаз-
ване хората е сещат единствено за лекарите. Ние сме невидими поради факта, че сме много малко. Когато медиите започ-
нат да отразяват добрите практики, а не само лошите, тогава ще се засили и интереса на младите хора към тези професии. 
Няма място за безнадеждност. Цялото общество и всички участници в здравеопазването трябва да направят всичко въз-
можно, за да имаме кадри. Това важи в пъна степен и за лекарите, защото знаем, че в последните години педиатрите са много 
малко. Нека бъдат изпълнени исканията ни за кадрите, за да не се окаже, че имаме национална детска болница, а няма кой да 
влезе и да работи в нея", подчерта Милка Василева. 
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Милка Василева, председател на БАПЗГ:  

НАЦИОНАЛНАТА ДЕТСКА БОЛНИЦА ТРЯБВА ДА Е ДЪРЖАВНА 
 


