
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Водещ: През изминалата седмица зам.-
министърът на здравеопазването доц. д-р Георги 
Йорданов, каза, че границите на страната за ме-
дицински специалисти са отворени и в момента 
се правят опити за мотивиране на етноси, кои-
то говорят български език от Украйна, Беларус и 
Молдова. Заместник-министърът подчерта, че 
се прави всичко възможно, включително увелича-
ване на бройката медицински сестри, които се 
обучават в колежи. България ще търси медицин-
ски сестри от Казахстан, Украйна, Беларус и 
Молдова. Решение ли е това в момента за здрав-
ната система? Посрещам в ефира Милка Васи-
лева, председател на Управителния съвет на Бъл-
гарската асоциация на професионалистите по 
здравни грижи. Здравейте!   

 
Милка Василева: Здравейте! 
 
Водещ: Един от младите Хипократи  (медици, които се дипломираха в Медицински университет – София с от-
личен успех и бяха отличени с наградата „Златен Хипократ“ – б. ред.) открои ролята на медицинската сестра - д
-р Тончев, който е имал възможност да работи в Реанимация. Какъв е Вашият коментар, госпожо Василева, реше-
ние ли е  да се търсят медицински сестри от други страни, за да се реши недостигът на сестри в България? 
 
Милка Василева: Благодаря на д-р Тончев за оценката, която дава за ролята и мястото на медицинската сестра. 
Прави чест на Министерството на здравеопазването и на зам.-министър Йорданов, че мислят по въпроса как да се 
излезе от тази тежка, критична ситуация зарази липса на медицински сестри. Но ние сме убедени, че не е това 
решението -  да търсим медицински сестри от чужбина, дори те да са етнически българи, които евентуално владе-
ят български език. За да упражнява професията на медицинската сестра в България, медицинският специалист 
трябва да отговаря на изискванията на европейска директива  - а това означава висше образование с образователно
-квалификационна степен „Бакалавър“. Това не е така в бившите републики на Съветския съюз, нито в Молдова, 
нито в Северна Македония, нито в Украйна. Така че, за да работят в България те трябва първо да приравнят свое-
то образование и разбира се да се явят на изпит за професионално владеене на български език. Това е изключително 
трудна задача, но не е невъзможна.  
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През последните две години от тези страни имаше 10 канди-
датки, които са завършили за медицински сестри в Украйна, 
Молдова и Северна Македония. Три от тях бяха омъжени за 
българи и живеят в България и въпреки всичко не успяха да 
преминат изпита по български език. Това е много сериозен 
проблем и трябва Министерството на здравеопазването и 
управляващите да обърнат внимание на проблемите вътре в 
страната. Медицинските сестри учат в медицински универ-
ситети, а не в колежи, т.е. тяхната образователно-
квалификационна степен е „Бакалавър“, а не „Професионален 
бакалавър“. Това еизключително високо ценено в европейските 
страни и поради тази причина изтича огромен процент от 
тези кадри към европейските страни. Но за да заминават те-
зи медицински специалисти в чужбина, значи те намират 
там това, което ги интересува – добро заплащане и най-вече 
уважение към самите тях и техния труд.  
   
Водещ: Госпожо Василева, стана ли защитена професията на 
медицинската сестра?  
 
Милка Василева: Министерството на здравеопазването из-
лезе с такова предложение, но професията на медицинската 
сестра все още не е в списъка на защитените професии. 
 
Водещ: Ако професията стане защитена, това ще промени ли 
ситуацията към по-добро? 
 
Милка Василева: Не, няма да промени! Защото за пореден път казвам, професията на медицинската сестра е 
проблемна в целия свят. Това е една изключително тежка, сложна, хуманна професия, която не може да се упраж-
нява от всеки. Дори има колеги, които завършват своето образование и започвайки работа установяват, че те не 
са годни да упражняват тази професия поради безумно тежкото психологическо и физическо натоварване. Поради 
тази причина трябва да се направи всичко възможно професията на медицинската сестра да бъде ценена и уважа-
вана в България, трябва да получи нужното заплащане, трябва да има ясни правила и стандарти, и възможности 
за кариерно развитие. Нищо по-различно от това, което се изисква за лекарите. И всички трябва да разберат, че 
медицинската дейност е екипна и всеки, съобразно своите професионални компетенции, изпълнява своята дей-
ност, така че пациентът да бъде добре обслужен – и от лекаря, и от медицинската сестра.  
 
Водещ: Не се виждат сякаш решенията. Преди години гилдията се раздели, имаше протести, те бяха сякаш по-
литически употребени в един момент… Докъде стигнахме? Преминахме през толкова много етапи, с цел да бъ-
дат показани проблемите в системата.    
 
Милка Василева: Проблемите съществуват повече от 20 години. Гилдията не се раздели, а други кръгове се опи-
таха да разделят гилдията, за да може по-лесно тя ба бъде манипулирана и управлявана. Но в крайна сметка и ко-
легите, които създадоха медицински синдикат, и ние като съсловна организация, която няма пряко отношение и 
не може да договаря заплащане, искаме едно и също, което преди малко казах – достойно заплащане, уважение, въз-
можност за професионално и кариерно развитие в България.  
 

Блиц интервю на Александър Райчев, 
излъчено на 09.02.2022 г. 

 
Милка Василева, председател на УС на БАПЗГ 


