
  
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

Кадровият дефицит в здравната система се оказа най-

голям в областта на специалистите по здравни грижи. 

Това доведе до разбирането, че е нужен стандарт за ме-

дицинските сестри. Какво предвижда проектът, който 

обсъждат от Българската асоциация на професионалис-

тите по здравни грижи (БАПЗГ) със здравните власти и 

ще успее ли той да реши проблемите в сектора, попи-

тахме Петя Недкова. Тя е председател на Националния 

съвет по качество на съсловната организация.  

 
 
 
 
 
 
 
 

- Г-жо Недкова, какво предвижда проектът на медицински стандарт по здравни грижи?  
 
- Медицинският стандарт по здравни грижи, както и всички останали медицински стандарти, отговарят 

на определена структура, която съдържа изисквания към лицата, осъществяващи дейността, към квали-

фикацията, към професионална етика и ценности, към професионалното общуване и взаимодействия, 

към организация и осъществяване на дейността по здравни грижи. Изброени са изискванията за осъщес-

твяване на здравни грижи в лечебни заведения за извънболнична помощ, за болнична помощ, в структу-

ри за продължително лечение, в условия на спешност. Има изисквания към резултата от осъществяване 

на професионална дейност по здравни грижи и контрол на качеството. Съдържа и изисквания за мини-

мална обезпеченост с човешки ресурси в здравните грижи. Медицинските специалисти по здравни гри-

жи имат ключова роля, произтичаща от задачите и функциите им. Нарастването на потребността на на-

селението от здравни грижи, особено в днешното време на пандемия, предполага и по-рационално из-

ползване на потенциала на всички медицински специалисти по здравни грижи, значителни изменения 

във функциите и организацията на труда им и систематизиране на дейностите им. Чрез медицинския 

стандарт „Здравни грижи" се задават минималните изисквания за качество и се регламентират базовите 

изисквания, без които не може да се постигне качество. Прилагането на стандарти е гаранция за безопас-

ност за пациентите.  

 
 

  
 

 

 

 

 

 

Петя Недкова, председател на Националния съвет по качество на БАПЗГ: 

ЗАРАДИ БОЛНИЦИТЕ, ПРАВЯТ КОМПРОМИСИ С МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ 



  
 

 
- Какви са изискванията към квалификацията и продължаващото обучение на специалистите по 

здравни грижи?  

- Съгласно чл. 8, т. 7 и чл. 39, т. 5 от Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушер-
ките, асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите всички 
поддържат и повишават своята теоретична и практическа подготовка чрез  задължителни квалификаци-
онни курсове, придобити от продължаващо медицинско обучение и имат издаден сертификат за профе-
сионална квалификация от Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ) за 
нивото на компетентност, съобразно Квалификационната рамка за професионално развитие на БАПЗГ. 
Или накратко казано в Закона за съсловието е регламентирано изискването на европейската директива за 
регулираните професии за задължително продължаващо през целия професионален път медицинско 
обучение. В това отношение БАПЗГ е изградила добра система за продължаващо медицинско обучение и 
разполага със собствена платформа за дистанционно обучение. Процесът на провеждане на продължава-
що обучение и сертификация стартира от 2006 г. и до момента са организирани над 6 000 различни науч-
ни форуми и обучения с над 140 000 участника. Към момента по данни от Националния електронен про-
фесионален регистър има издадени над 17 000 сертификата за професионална квалификация. За да се 
издаде такъв сертификат се изискват 150 кредитни точки от продължаващо обучение за срок от пет годи-
ни. Изброените данни са доказателства за придобита квалификация на медицинските специалисти по 
здравни грижи, които трябва да бъдат отчетени в практиката, да бъдат остойностени, да бъдат основа за 
кариерно израстване. Надяваме се, че ако бъде приет предложения стандарт по здравни грижи най-
накрая системата на здравеопазване ще отчете придобитите квалификации и ще изисква задължителни 
такива, съобразени със спецификата на работното място.  
 
– В стандарта има ли заложени задължителни изисквания за количественото съотношение медицин-
ска сестра:пациент или медицинска сестра:лекар?  
 
- В предложения медицински стандарт „Здравни грижи" са включени изисквания за минимална обезпе-
ченост на човешките ресурси в здравните грижи, като са взети предвид добри практики в редица евро-
пейски страни и са съобразени с националния контекст за отделните професии - медицински сестри, 
акушерки, медицински лаборанти, рентгенови лаборанти, лекарски асистенти, рехабилитатори, фелд-
шери и масажистите с увредено зрение. Методиките са приложения към Стандарта. Още от 2017 г. Евро-
пейската комисия препоръчва на правителствата на всички страни-членки въвеждане на системи за пла-
ниране и прогнозиране на човешките ресурси в системите на здравеопазване.  
 
Методиката за изчисляване на необходим персонал (медицински сестри) е разработена за текущо плани-
ране и идентифициране на недостиг или излишък на медицински сестри в лечебните заведения за бол-
нична помощ.  
 
Методиката за изчисляване на необходим брой медицински сестри е документ, разработена и утвърдена 
от Националния съвет на БАПЗГ още през 2018 г. на базата на широки консултации с ръководители по 
здравни грижи на водещи университетски, общински, специализирани болници. Предвид критичния 
недостиг на медицински сестри и трайните тенденции за намаляването им, сме предлагали Методиката 
на всички министри от 2018 г. до момента.  
 
В страната Методиката е приложена от 2019 година в МБАЛ „Търговище", АД и пилотният проект дава 
добри резултати относно обезпеченост с човешки ресурси и качество на здравните грижи. Положително 
становище е изразено и от Националния съвет на главните сестри – организационна структура на 
БАПЗГ.  
 
Методиката е лесна за прилагане и изчисляване на необходимия брой медицински сестри. Приложение-
то ѝ  гарантира качество, непрекъснатост и равнопоставеност на здравните грижи в рамките на дено-
нощието.  
 
При определяне на потребностите за основни критерии са приети времето за оказване на преки 
(директни) и непреки (индиректни) грижи, броя на пациентите при 80% заетост на леглата, тежестта на 
състоянието на пациентите, работните и неработните дни в годината. Предложените съотношения се 
базират на проучвания, основани на доказателства, за безопасно предоставяне на грижи (Aiken L. H „et 
al., 2010).  

 



  
 
 
 

 
При недостиг на медицински сестри се допуска до 20% от необходимия човешки ресурс от професиона-
листи по здравни грижи да бъде зает от здравни асистенти с документ за завършено професионално 
обучение, които да подпомагат дейността на специалистите по здравни грижи в лечебните заведения. 
 
 - Какви са те за различните отделения и специалности - например интензивни грижи, кардиоло-

гия, неврохирургия и т.н.?  

- Най-общо разграничението е следното: при пациенти с І степен на тежест на състоянието 
(терапевтични отделения) съотношението на медицинска сестра към пациент е минимум 1:5. При па-
циенти с ІІ и ІІІ степен на тежест на състоянието (хирургични отделения) съотношението на медицинс-
ка сестра към пациент е минимум 1:4. При пациенти с ІV степен на тежест на състоянието (интензивни 
грижи) съотношението на медицинска сестра към пациент е минимум 1:1 и 1:2.В процеса на разработ-
ване на Стандарта направихме проучване на европейските практики за определяне на необходимия 
брой персонал в различни структури на системата на здравеопазване. Проучването показва, че в евро-
пейските страни бройките на медицинските специалисти се определят ежегодно с нормативен доку-
мент.  
 
- Спазват ли се тези зависимости в момента в лечебните заведения за болнична помощ?  
 
- Практиката показва, че не се спазват, поради липса на персонал. Строго специфичните дейности, за 
които медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти придобиват компе-
тенции в академично и колежанско обучение, се възлагат на болногледачи и здравни асистенти без не-
обходимата подготовка. Това, разбира се създава сериозен риск за пациентите.  
 
- От какво друго зависят пропорциите, които сте предложили?  
 
- В доклада за здравно състояние в ЕС за 2021 г. се препоръчва на европейските страни да преоценят 
своите прогнози за бъдещи нужди от персонал, да увеличат инвестициите в обучение и образование с 
цел увеличаване и по-добро планиране на работната сила в здравеопазването, като се изтъква, че липса-
та на медицински сестри е дългогодишно предизвикателство. Данните на ниво държави показват голе-
ми различия в размера и състава на здравната работна сила.  
 
Броят на практикуващите медицински сестри варира с коефициент четири от 4,4 (България) до 17,9 
(Норвегия) на 1000 души от населението. Разликите в съотношението между медицински сестри и ле-
кар също са големи, като варират от около 1:1 (България) до повече от 4:1 (Финландия). Както знаем, 
ние сме на последно място по брой на медицински сестри в Европа. Както се констатира в същия док-
лад националните здравни системи в Европа предприемат стратегии за разширяване на капацитета на 
здравната работна сила.  
 
Ние в България засега нищо не предприемаме, независимо от критично ниския брой на медицинските 
специалисти по здравни грижи, утежнено с високата средна възраст. 
 
Данни от националния електронен регистър само за медицинските сестри показват, че през 2017 г. сме 
имали 25 905 специалисти на средна възраст от 51.07 години, а през 2021 г. – 22 320 специалисти на сред-
на възраст от 52.59 години.  
 
В момента около една трета от работещите медицински сестри са в пенсионна възраст, а на около една 

трета предстои да се пенсионират в близките пет години. Критичният брой и тенденциите при остана-

лите професии са подобни. От всички данни личи, че са необходими спешни мерки. В годините назад 

БАПЗГ се опитва по всякакъв начин (безброй разговори, преговори, протести, декларации, становища, 

и др.) да привлече вниманието на управляващите към проблемите на цялото съсловие. За съжаление у 

нашето съсловие остава впечатлението, че управляващите в изпълнителната власт нямат решение на 

сериозните проблеми, а законодателната власт за пореден път предлага промяна в Закона за съсловие-

то, като го разделя на съставните му части. 

  
 



  
 
 
 

 
 
- Какво ще се случва, ако една болница не притежава нужния брой медицински сестри според стан-
дарта? До какво води нарушаването им за засегнатите страни - пациенти, лекари и медицински сес-
три?  
 
- В Закона за здравето (Чл. 80.) казва, че качеството на медицинската помощ се основава на медицински 
стандарти, утвърдени по реда на чл. 6, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, и Правилата за добра ме-
дицинска практика.  
 
Законът за лечебните заведения, Чл. 6. Предвижда дейността на лечебните заведения и на медицински-
те и другите специалисти, които работят в тях, да се осъществява при спазване на медицинските стан-
дарти за качество на оказваната медицинска помощ и осигуряване защита на правата на пациента. В 
същия закон са предвидени и санкции за отнемане на разрешение за дейност, както и имуществена сан-
кция при установено нарушение на утвърдените медицински стандарти и/или здравни изисквания. 
Но най-важното, което се случва, е че нито пациентите могат да разчитат на сигурни и безопасни здрав-
ни грижи, нито медицинските специалисти по здравни грижи се чувстват сигурни при упражняване на 
професиите си. Създава се сериозна опасност от професионални пропуски и грешки поради прекомер-
на натовареност и нарушен ритъм на работа.  

 
- В кои структури към момента има най-голям дефицит на специалисти по здравни грижи и в кои 
специалности по Ваши наблюдения?  
 
- Дефицитът е повсеместен – в лечебните заведения за болнична помощ има огромен дефицит на меди-
цински сестри. В извънболничната помощ те напълно липсват. За да се приближим към средния за Евро-
па брой на медицинските сестри е нужно те да бъдат около 60 000, което означава, че към момента липс-
ват 34 000. Липсват акушерки както в болниците, където се намалява броят им в екипите и по познатата 
схема една работи за три, напълно липсват в извънболничната помощ, където има голяма потребност да 
се обърне внимание на бременните жени, на семействата с новородени деца. Липсват фелдшери и лекар-
ски асистенти в спешната помощ, липсват медицински лаборанти, рентгенови лаборанти, рехабилитато-
ри. Изобщо крайно време е да се поставят нормативни изисквания за минимален брой медицински спе-
циалисти в структурите на болничната и извънболничната помощ, без наличието на които не може да се 
извършват медицински дейности.  
 
- Заради дефицита на кадри по колко часа работи средно една медицинска сестра на месец?  
 
- Голям брой медицински сестри работят най-малко на две работни места, отделно от това поради липса 
на персонал, на всяко от работните си места се налага да поемат работата поне на още две липсващи ме-
дицински сестри и освен това полагат много часове извънреден труд. С цел да не се закриват работещи 
структури поради липса на персонал се правят компромиси. Къде са синдикатите? Ясно, че това състоя-
ние на лечебните заведения за болнична помощ не може да продължи безкрайно. За огромно съжаление 
този въпрос не вълнува нито синдикатите, нито стои във фокуса на общественото внимание. Когато ста-
не дума за здравеопазване се говори само за лекари и понякога се констатира липсата на медицински сес-
три. А останалите - акушерки, медицински и рентгенови лаборанти, рехабилитатори, фелдшери? Стана 
практика в лечебните заведения на места за медицински специалисти да се назначават лица без меди-
цинско или без завършено медицинско образование.  
 
В своята безпомощност и липса на каквато и да било визия за развитие на здравните грижи в България, 
да не говорим за план с конкретни стъпки и срокове, всяка нова изпълнителна и законодателна власт тра-
диционно започва трескаво да търси решение за кризата с липсата на кадри. И стигаме до действия от 
типа „гасене на пожар". 
 
Продължаваме да говорим за пазарните принципи в здравеопазването и доколко те са приложими в тази 

система, но никой не предприема стъпки за повишаване на заплатите на медицинските сестри, акушер-

ки, лаборанти, рехабилитатори, фелдшери.  

 
- Има ли място за нови болници в страната с оглед на кадровия дефицит?  
 

 



  
 

 
 
- От казаното по-горе е ясно, че няма място, но болниците се множат, като ни убеждават, че предоставят 

на българското население последен клас високотехнологична медицинска апаратура. Проблемът се със-

тои в това, че скоро няма да има кой да работи с апаратурата. Както стана ясно, разкритите легла не ле-

куват пациентите. Защото в здравеопазването работата е екипна и има нужда от обучени и квалифици-

рани специалисти с различно базово образователно-квалификационно ниво, от различни професионал-

ни направления, различни професии, с нормативно определени отговорности и правомощия.  

 
- Новата власт обеща да намали ножицата между най-високите и най-ниските заплати в една бол-
ница, може ли това да реши проблема донякъде?  
 
- Това е стъпка в правилната посока. Изобщо ясните правила за формиране на възнагражденията според 

образованието, квалификацията, отговорностите и приноса на всеки в лечебния процес ще внесе нуж-

ното спокойствие и сигурност, ако се случи.  

 
- Какво трябва да е съотношението между средната заплата на една медицинска сестра и на един ле-
кар според Вас?  
 
- Мнението на БАПЗГ е отдавна формулирано и то е стартова заплата равна на три минимални работни 
заплати, като се отчитат придобитите квалификации и принос в лечебния процес. 
  
- Какви са средните доходи на месец за една медицинска сестра в болница в момента?  
 
- В момента повечето от колегите получават регламентираните доплащания за работа в условия на пан-
демия. Когато приключи работата в извънредна ситуация ще стане ясно.  
 
- Какви са прогнозите Ви за кадровия дефицит в страната без промени?  
 
- Ако незабавно не се начертаят краткосрочни и дългосрочни мерки, свързани с броя, квалификациите, 
кариерното развитие и заплащането на труда на специалистите по здравни грижи и тези мерки да се 
приемат и изпълняват от всички следващи правителства, то предвиждам в близките десет години в сис-
темата на здравеопазването да работят само лекари и лица без медицинско образование. 
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