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Изх. № 112/ 05.07.2021 г. 
 

 
 

ДО  
Д-Р СТОЙЧО КАЦАРОВ 
МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО  
МЗ 
 
 

С Т А Н О В И Щ Е  
На Българската асоциация на професионалистите по здравни 

грижи (БАПЗГ) 
Относно: Проект на Наредба за изменение на Наредба № 49 от 2010 г. за 
основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността 
и вътрешния ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за 
медико-социални грижи.  

 

Уважаеми г-н Министър, 
 

БАПЗГ за пореден път изразява категорично несъгласие с опитите за 
частични и незавършени промени на нормативни документи, които 
регламентират дейностите на медицинските специалисти по здравни грижи 
включително,  в разглеждания Проект за Наредба за изменение на Наредба 
№ 49 от 2010 г.. По наше мнение предложените текстове не променят и досега 
съществуващите бегли и повърхностни изисквания за броя на специалистите 
по здравни грижи в медицинските стандарти. Въпреки настоятелните ни 
искания за участие на компетентни специалисти по здравни грижи в 
изработването и преработването на медицинските стандарти, въпреки 
назначения със заповед на Министъра на здравеопазването Експертен съвет 
по здравни грижи, представящ всички специалности в съсловието и въпреки 
предоставените мотивирани становища на БАПЗГ, отнасящи се до 
спецификата на здравните грижи, нашите предложения не бяха приети. В 
резултат на което медицинските стандарти са поредният „кух“ нормативен 
документ, който не отразява професионалните дейности, квалификация и 
продължаващо обучение на специалистите по здравни грижи. По-широките 
професионални компетентности не кореспондират с по-високо заплащане за 
положения труд. На практика висококвалифицираните специалисти са 
изравнени с тези без допълнителни квалификации, независимо от 
изискването на Закона за съсловните организации на медицинските сестри, 
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акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и 
на помощник-фармацевтите (ЗСОМСААМСЗПФ) за задължително 
продължаващо професионално медицинско обучение и независимо от 
натоварването поради големият брой и/или тежест на пациентите. 
Медицинските стандарти в настоящия си вид и особено с така предложените 
промени, нямат никакво значение за професионалната реализация на 
медицинските специалисти по здравни грижи, но са поредна възможност  за 
сериозна преса върху работещите и квалифицирани специалисти, предвид 
критичният им недостиг. Това е поредният нормативен документ, в който се 
предлага нещо, свързано с дейностите по здравни грижи, без да има друг 
базов, нормативно определен, единен документ за всяка специалност по 
здравни грижи – стандарт по здравни грижи. Именно стандарти по здравни 
грижи като приложение към всеки от медицинските стандарти могат да 
регламентират дейностите по здравни грижи, ролята и мястото на здравните 
специалисти в лечебния и диагностичния процес. Конкретно описаните 
дейности и грижи в болничната и извънболничната помощ ще определят 
ясно броя на необходимия персонал за извършване на качествени здравни 
грижи. Заложените в стандартите по здравни грижи професионални 
дейности трябва да бъдат остойностени и да послужат за планиране на 
финансовите средства в лечебните заведения.    

Предложените в Проекта за Наредба текстове като: „брой специалисти 
по здравни грижи - трябва да осигурява оптимално дейностите по здравни 
грижи като гарантира тяхното качество“; „В клиниката/отделението трябва 
да има медицински сестри към операционната, реанимацията и стационара, 
осигуряващи оказване на пълноценни и своевременни здравни грижи.“; „…и 
професионалисти по здравни грижи, като броят им е в зависимост от обхвата 
и обема на осъществяваните изследвания.“ не са адекватни, тъй като в 
медицинските стандарти не са посочени дейностите, които се извършват от 
специалистите по здравни грижи.  

Подобни текстове нямат място в стандарт, защото не създават 
регламенти и не са релевантни на други нормативни документи, касаещи 
дейността на професионалистите по здравни грижи.  

Предложеният текст: „Персоналът (лекар/ите, медицинската/ите 
сестри и санитар/и) се определя в зависимост от броя на леглата, потока на 
амбулаторните пациенти, обучаването на студенти и специализанти и 
научноизследователската дейност“ е неясен. Внася се голяма доза 
субективизъм при определяне на нуждите от здравни грижи - леглата може 
да са заети от пациенти с различна степен на тежест, или да не са заети 
изобщо. Очевидно е, че проектът за наредба позволява определянето на 
нуждите от здравни грижи  да бъде оставено изцяло на преценката на 
мениджъра на лечебното заведение с цел икономии на средства от заплати,  
каквито са очакванията от предложените промени, посочени в мотивите на 
Проекта за наредба. Също така според Проекта е допустимо различните 
ръководители на лечебни заведения да приложат различни критерии за 
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оценка на една и съща дейност/нужда от здравни грижи, съответно от 
персонал. От стандарти без ясно заложени минимални критерии за качество 
на грижите няма смисъл. Създава се сериозен риск за здравето на пациентите, 
поради субективната оценка на мениджмънта на лечебните заведения, 
формирана по неясни критерии.    

Във всички лечебни заведения за болнична помощ в страната ни 
специалистите по здравни грижи не достигат. Този очевиден факт е 
потвърден и от доклада на Европейската комисия (ЕК) „State of Health in the 
EU - България Здравен профил на страната 2019 г.“: „осигуреността с 
медицински сестри е втората най-ниска в ЕС след Гърция“ и „малкият брой 
медицински сестри контрастира с този на другите медицински 
специалисти“. В доклада на ЕК се отбелязва още:“Средната възраст на 
медицинските сестри и акушерките е 55 години, а миграцията на предимно 
млади медицински сестри е довела до прекомерна работна натовареност на 
онези, които са останали.“ И една от препоръките е: „Като първа стъпка 
трябва да се разработят стандарти за всички медицински специалности и да 
се включат подробни минимални изисквания за числеността на персонала за 
извънболнична и болнична помощ.“ Разработването и приемането на 
стандарти по здравни грижи ще гарантира качеството, което пациентите 
очакват и ЛЗ е длъжно да предостави.  

БАПЗГ за пореден път предлага в медицинските стандарти  да има 
ясни критерии за изчисляване на необходимия брой персонал – медицински 
специалисти по здравни грижи с придобита диплома по съответната 
специалност, изисквана от стандарта.  Липсата на ясен регламент за 
упражняване на професиите от направление „Здравни грижи“ и липсата на 
конкретно разписани професионални дейности позволява на 
ръководителите на лечебните заведения, да възлагат медицински дейности 
на лица без медицинско образование или с незавършено такова. От Проекта 
за Наредба не става ясно как контролните органи ще контролират нещо, 
което не е регламентирано.  
 
Като се вземе предвид гореизложеното, БАПЗГ предлага: 

1. Да се започне незабавно изработване на стандарти по здравни грижи 

като приложение към медицинските стандарти. 

2. Броят на медицински специалисти по здравни грижи да се изчислява 

по Методика, изработена и приета от БАПЗГ, приложима при 

медицински стандарти, а именно:  

Методиката за изчисляване на необходим персонал е разработена за 
текущо планиране, идентифициране на недостиг или излишък на 
професионалисти по здравни грижи в лечебните заведения и е приета на 
Национален съвет от 29.01.2021 г., след консултация с главни сестри на 
водещи университетски болници.  
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При определяне на потребностите за основни критерии са приети 
броят на пациентите, времето за оказване на преки (директни) и непреки 
(индиректни) грижи и степента на тежест на състоянието на пациента.  

Методиката е лесна за прилагане и изчисляване на необходимия брой 
персонал, като се гарантира качество, непрекъснатост и равнопоставеност на 
здравните грижи в рамките на денонощието.  

Използва се класификация, определена от Международния съвет на 
медицинските сестри, която дефинира грижите като:  

- Директни (преки) грижи - включват: манипулации (инжекции, 
вливания, превръзки и сваляне на конци, проби за чувствителност на 
антибиотици и др.), измервания и изследвания (антропометрични измервания, 
измерване на жизнени показатели, ЕКГ, вземане на материали за 
изследвания, женска и детска консултация и др.), комуникация с пациента и 
неговите близки, обучение на пациентите и техните близки за поставяне на 
инсулин, ползване на апарати за следене на нивото на кръвната захар и други 
показатели, инструкции за грижи в дома, (разясняване на терапия за дома 
например, медикаменти, които трябва да бъдат изписани от ОПЛ).  

- Индиректни (непреки) грижи - включват: работа с медицинска 
документация (попълване на документацията на пациент, архивиране и 
работа с архив), работа с външни звена (записване час за преглед, предоставяне 
на резултати от рентген, лаборатория и други, посещение в други звена, 
РЗИ), квалификация (време за самоподготовка, участие в продължаващо 
обучение), други дейности (дезинфекция и стерилизация, почивка и други 
прекъсвания)  

Към директните грижи се отнасят всички сестрински грижи, които се 
извършват в пряк контакт на медицинската сестра с пациент – превръзка, 
хранене, тоалет и други.  

Непреките грижи също са насочени към пациента, няма директен 
контакт медицинска сестра – пациент (работа с документацията на пациента, 
доставка на резултати от лаборатория, поддържане на квалификацията на 
медицинската сестра и други.)  

Времето, необходимо за оказване на директни (преки) и 
индиректни (непреки) грижи е определено с хронометраж на дейностите 
за 1 пациент в рамките на 8-часов работен ден. 

Директните (преки) грижи, извършвани от медицинската сестра, са 
дейности и грижи, извършвани при пациенти със степен на тежест на 
състоянието, както следва:  

 
• І степен - пациентът е независим, с незасегнати жизнени функции, 

ориентира се във времето и пространството. В състояние е без помощ да се 
облича и съблича, да поддържа личната си хигиена, да се храни, да приема 
достатъчно количество течности, да посещава тоалетна самостоятелно, да 
уринира и дефекира без отклонения, да се движи сам, да поддържа правилна 
стойка, да провежда спокоен сън и почивка, да няма опасност от физически 
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и/или психологически риск, да поддържа комфорта си сам, да общува, да 
поддържа и повишава знания и умения за поддържане на здравословното си 
състояние.  

 
• ІІ степен - пациентът е ограничен, поради предписание да не става 

от леглото или поради леко увреждане. Жизнените му функции не са 
засегнати, но са застрашени. Обикновено се ориентира за времето и 
пространството. В състояние е сам или с помощ да се облича или съблича, да 
поддържа лична хигиена, да се храни и да приема течности. Придвижва се с 
придружител, с подкрепа ползва тоалетна, съществува вероятност за 
физически и/или психологически риск, общува, поддържа и повишава 
знания и умения за запазване и възстановяване на здравословното си 
състояние.  

 
• ІІІ степен - пациентът е зависим, с намалена и ограничена 

автономност, поради предписание да не става от леглото или тежко 
увреждане. Може да има нарушение в ориентацията, нуждае се непрекъсната 
помощ и подкрепа при обличане и събличане, при извършване на тоалет, при 
хранене и приемане на течности. Изследвания, манипулации и грижи се 
извършват само в лежащо положение. Съществува опасност за физически 
и/или психологически риск, трудно общува, има затруднения при 
поддържане и повишаване на знания и умения за подобряване на 
здравословното си състояние.  

 
• ІV степен - пациентът е напълно зависим, нетранспортабилен, с 

нарушено съзнание и се нуждае от непрекъснати грижи за поддържане и 
възстановяване на състоянието.  

 
На базата на хронометраж на дейностите, за 1 пациент в рамките на 8-

часов работен ден, времето за оказване на преки грижи е определено както 
следва: 

  
• При І степен – 26 минути на пациент на ден  
 
• При ІІ и ІІІ степен – 90 минути на ден  
 
• При ІV степен – 126 минути на ден  
 
Времето, необходимо за оказване на индиректни (непреки) грижи, 
съобразно хронометраж на дейностите за 1 пациент в рамките на 8-часов 
работен ден, е средно 75 минути. 
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При пациенти с І степен на тежест на състоянието (терапевтични 
отделения) съотношението на медицинска сестра/акушерка към пациент е 
минимум 1:5.  

При пациенти с ІІ и ІІІ степен на тежест на състоянието (хирургични 
отделения) съотношението на медицинска сестра/акушерка към пациент е 
минимум 1:4.  

При пациенти с ІV степен на тежест на състоянието (интензивни 
грижи) съотношението на медицинска сестра/акушерка към пациент е 
минимум 1:1, 1:2.  

База за изчисляване на необходимия брой медицински 
сестри/акушерки е броят на пациентите в клиниката/отделението от 
структурата на лечебното заведение, времето за оказване на грижи и тежестта 
на състоянието на пациентите.  

Предложените съотношения се базират на проучвания, основани на 
доказателства, за безопасно предоставяне на грижи (Aiken L. H „et al., 2010). 
Международният съвет на медицинските сестри (ICN) отчита, че 
съотношението между пациентите и броя на професионалистите по здравни 
грижи зависи от конкретните условия. 

При недостиг на медицински сестри се допуска до 30 % от необходимия 
човешки ресурс на професионалисти по здравни грижи да бъде зает от 
здравни асистенти/болногледачи с диплома за завършено професионално 
обучение, които да извършват базови здравни грижи, да подпомагат 
дейността на специалистите по здравни грижи в лечебните заведения. 

БАПЗГ, като представител на съсловието на специалистите по здравни 
грижи, има потенциала, знанията и визията за стартиране на процес по 
промяна на статута на съсловието, ако МЗ има интерес да постави ясни 
правила за работа и формиране на работна заплата. Промените „на парче“ 
са пагубни за здравните грижи, за тези които ги предоставят и за тези, които 
се нуждаят от тях. 
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