
  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

Каква е ролята на медицинските сестри в детските 

ясли и какво още трябва да се направи. На тези въпро-

си отговаря Милка Василева – председател на Управи-

телния съвет на Българската асоциация на професио-

налистите по здравни грижи. 

 

 

Многократно сме поставяли пред управлява-
щите въпроса за по-лесен достъп до специали-
зация по педиатрични грижи, или за включ-
ване в базовото обучение по време на пред-
дипломния стаж допълнително обучение. Та-
ка желаещите да работят с деца ще могат да се 
влеят веднага и с нужните професионални 
умения в заведенията за деца, в извънболнич-
ните институции за деца, както и в дългоочак- 
 

ваните патронажни грижи. До момента такова нещо така и не се случва. БАПЗГ инициира проект, кой-
то е подкрепен от Националния център за обучение и квалификация в системата на спешната помощ за 
провеждане на обучение за подобряване на дейността на здравните кабинети в детските заведения по 
оказване на помощ при спешни състояния. За да има ефективност в работата са необходими и единни 
стандарти, и критерии за качество на сестринските грижи. Затова са необходими единни правила за 
добра здравна грижа в педиатричната практика, които обаче да са основани на научни доказателства и 
етични принципи. Ние ще се борим всичко това да се случи българските деца да имат равен достъп до 
здравни грижи с високо качество. Националните политики за ранното детско развитие се декларират 
като ключов приоритет в нашата страна. Практиката обаче показва, че няма ясна и всеобхватна между-
секторна стратегия за детско развитие. Липсата на координация между институциите води до опасност 
от прилагане на съмнителни модели за отглеждане и възпитание на децата, особено в ранната детска 
възраст от 3 месеца до 3 години?! Тук е редно да попитам, допустимо ли е държавата да разчита и да де-
легира дейности за грижи и обучение на толкова малки деца на неправителствени организации. Те на-
истина ги предоставят добронамерено, но тази дейност не е координирана, неконтролирана достатъч-
но. Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи започва срещи-разговори с експер-
ти по тези наболели въпроси, които ежедневно се дискутират в социалните мрежи, в обществото. Наша-
та цел е всяко дете в ранна възраст да получава качествени здравни грижи, да изгражда здравни навици 
и качествено образование. Тези неща децата и сега получават в детските ясли, като грижата е на меди-
цинските сестри. 
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НЕОБХОДИМ Е ПО-ЛЕСЕН ДОСТЪП ДО СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ПО ПЕДИАТРИЧНИ ГРИЖИ 


