
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
“Медицинските сестри и всички специалисти по здравни грижи все още са милосърдни, въпреки проблемите в 
здравната система.“ Това каза председателят на УС на Българската асоциация на специалистите по 
здравни грижи Милка Василева, която беше гост в поредната среща „За здравето“ в ефира на програ-
ма „Хоризонт“ на БНР на 31.02.2022 г. Тя припомни, че БАПЗГ обединява всички професионалисти по 
здравни грижи – медицински сестри, акушерки, фелдшери, лекарски асистенти, рехабилитатори, рен-
тгенови и медицински лаборанти. „Без тези специалисти здравеопазване не може да съществува. Световна-
та здравна организация разчита именно на тези специалисти да бъдат гръбнака на здравеопазните системи и 
да бъдат изключително активни, особено в извънболничната помощ“, изтъкна Милка Василева. 

  
 

 
 

Милка Василева, 
Председател на УС на БАПЗГ: 

 
МИЛОСЪРДИЕТО НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ Е ЖИВО И ДНЕС! 



  
 
 
 
 
 
 

Председателят на БАПЗГ изтъкна, че в днешното време на икономическа и политическа нестабилност 
и поради липса на достатъчно медицински персонал в лечебните заведения, хората имат усещането, че 
милосърдието е изчезнало. Всъщност милосърдието съществува, но не толкова видимо, поради липсата 
на време от страна на медицинските специалисти и особено на медицинските сестри, които често тряб-
ва да се грижат за 30-40 пациенти, а понякога и за повече пациенти. Осъществявайки лекарските назна-
чения, те отново проявяват милосърдие, но не така видимо, поради липса на време. Милка Василева 
припомни как в началото на здравната реформа много медицински сестри са били освободени от ра-
бота поради грешно отношение на управляващите към професията и са били принудени да намерят 
друга професионална реализация. Хората обаче продължават да имат нужда от здравни грижи и вина-
ги ще имат такава нужда.  
 
„Обикновено в съзнанието на хората медицинската сестра държи в ръката си спринцовка и прави единствено 
инжекции…Медицинските сестри имат изключително добро образование и са високо ценени в Западния свят за 
добрите си професионални умения и извършване на качествени манипулации, за всеотдайността, с която изс-
лушват пациентите и умението да работят в екип. Всичко това се цени на Запад, докато у нас не се оценява по 
достойнство“, смята Милка Василева. Тя изтъкна, че през 2023 г. ще се отбележат 20 години от основава-
нето на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи. „През всички тези години алар-
мирахме за проблемите, с които се срещаме – намаляване на броя на медицинските сестри, пренебрежително 
отношение към професионалистите по здравни грижи, ниско заплащане…“  
 
В резултат на неудачите в българската здравна система много медицински сестри са заминали да рабо-
тят в чужбина. „Ние обяснявахме на управляващите, независимо от коя партия са те, че предстои критичен 
недостиг на медицински сестри, акушерки и останалите професионалисти по здравни грижи, базирайки се на 
Националния професионален електронен регистър, който е създаден и се води от БАПЗГ. За съжаление нашите 
усилия не бяха взети под внимание и сега сме свидетели на критичен недостиг на кадри, особено на медицински 
сестри и акушерки“, изтъкна председателят на БАПЗГ. Милка Василева добави, че заплащането на труда 
продължава да е унизително ниско, а съсловната организация продължава да настоява началната зап-
лата да бъде в размер на три минимални работни заплати за страната. „Ние знаем, че клиничните пътеки 
са недофинансирани, но дори и тези средства не се разпределят справедливо за всички изпълнители на медицин-
ски и здравни услуги“, беше категорична Милка Василева. Тя припомни, че БАПЗГ многократно е насто-
явала за активни действия от страна на отговорните институции с различни действия – протести декла-
рации, становища и т. н., но това не е довело до промяна на ситуацията. Все още се очаква и одобрени-
ето на Стандарта по здравни грижи, който е внесен в Министерството на здравеопазването.  
 
Милка Василева направи ретроспекция и припомни, че през 1993 г. здравната система у нас е разпола-
гала с  55 000 медицински сестри при наличие на 168 лечебни заведения. В момента системата разчита 
на 23 000 медицински сестри при 368 лечебни заведения. Освен това 62% от медицинските сестри са в 
предпенсионна и пенсионна възраст. Критичният недостиг вече води и до закриване на лечебни звена. 
В същото време заради ниското заплащане медицински сестри и други медицински специалисти рабо-
тят на две-три места, за да си осигурят средства за достоен живот, което води до преумора и прегаряне.   
 
Водещият на предаването Стойчо Стоев добави, че в много страни има недостиг на медицински персо-
нал и цитира протестите на медицински сестри и работещи медици в Спешната медицинска помощ в 
Англия заради ниските заплати, закриването на болници в Испания и Португалия.  Милка Василева 
потвърди и добави, че недостиг на медицински кадри, и особено на медицински сестри и акушерки, 
има в целия свят. По данни на БАПЗГ 4 175 са били акушерките у нас към 31 декември 2022 г., а на стра-
ната са нужни поне още толкова.  В момента акушерките работят основно в болниците, тъй като все 
още са малко самостоятелните групови и индивидуални практики на акушерки и медицински сестри в 
извънболничната помощ.  

 
Милка Василева подчерта, че у нас е постигнато качественото образование на професионалистите по 
здравни грижи в рамките на 4 години за медицинските сестри, акушерките и лекарските асистенти  и 
три години за рехабилитаторите, медицинските и рентгеновите лаборанти и това трябва да се запази, а 
не да се намалява времето на подготовка на тези специалисти. „Намаляването на обучителния период ня-
ма да привлече повече кандидати, а напротив. Сега дипломите на нашите специалисти се признават н другите 
страни от ЕС, защото образователните стандарти у нас са много високи и отговарят на изискванията на ЕС 
като програма и време за обучение“, изтъкна Милка Василева.  Тя допълни за  необходимостта от  акушер- 



  
 
 

 

ска помощ в извънболничната помощ – нещо, което е било развито у нас преди здравната реформа. 
Самостоятелни акушерски  практики има във всички развити страни, НЗОК трябва да финансира па-
кет от дейности за тези практики. Нуждата от извънболнични самостоятелни практики на медицински 
сестри, фелдшери и рехабилитатори също  е голяма.  
 
Милка Василева призова хората да изказват благодарност към медицинските специалисти, които са им 
помогнали в трудни за тях моменти – това може да бъде и по повод на някой празник – например Меж-
дународния ден на акушерката, който се отбелязва на 5-ти май и Международния ден на медицинска-
та сестра, който се отбелязва на 12 май: „Кажете им „Благодаря!“ и наистина усмивките ще стоплят тех-
ните сърца!“  
 

Интервю с Милка Василева, излъчено по  

програма „Христо Ботев“ на БНР на 31.02.2023 г. 

 
 

 


