ВЕЧНИТЕ И МОДЕРНИ ПРОФЕСИИ

АКУШЕРКА

ЗА ПРОФЕСИЯТА
Професията на акушерката е древна и модерна в същото време. В по-старите времена новият живот са посрещали т.
нар. „баби“ – мъдри жени с опит, които са помагали на родилките. В по-ново време професията на акушерката освен
любов и отдаденост към майките, бебетата и жените, изисква много знания и умения, които са стъпили на научните
доказателства и модерното обучение.
Тези, които се насочват към трудната и благородна професия на акушерката трябва да притежават милосърдие, добро
сърце, отзивчивост, любов, разбиране и всеотдайност към пациентите, стремеж към непрекъснато развитие в професията. Изключително важна е и способността за работа в екип, тъй като добрите резултати в лечебната практика се дължат на усилията и колаборацията между медицински специалисти от различни направления.
Акушерките в България са около 4 хиляди. Нужни са поне още 4 хиляди акушерки за да се преодолее кадровият дефицит
на тази специалисти в здравната ни система. За да подчертае необходимостта от специално внимание и държавни
инвестиции за обучението и професионалното развитие на такива важни за обществото медицински специалисти
Световната здравна организация обяви 2020 г. за Международна година на медицинската сестра и акушерката.
Днес в условията на пандемия от COVID-19 акушерките продължават да изпълняват своята благородна и светла мисия. Техният всеотдаен и неуморен труд ни дава вяра и увереност, че животът е по-силен от всички трудности и предизвикателства, пред които сме изправени.

ОБРАЗОВАНИЕ
Обучението по специалност „Акушерка“ се извършва във Факултети по обществено здраве в медицински и
други университети. То се провежда в редовна форма и е с продължителност 4 академични години. Осъществява се по учебен план и програми, отговарящи на единните държавни изисквания за специалността „Акушерка“
и на съвременните международни стандарти. Завършилите базово обучение по специалността придобиват образователно-квалификационна степен „бакалавър“.
Акушерката може да работи самостоятелно и по лекарско назначение. Тя може да извършва медицински и
здравни грижи за родилки, новородени и жени; да предоставя и събира здравна информация; да извършва
промоция на здравето; превенция и профилактика на болестите; асистиране на лекар при извършване на манипулации и интервенции; рехабилитация; различни манипулации; оказване на спешни хуманитарни и други
дейности; провеждане на обучения и изследвания.
Университетите у нас дават възможност и за надграждащо

обучение

и

придобиване

на

образователно-

квалификационната степен „магистър" по специалностите „Управление на здравните грижи", „Обществено здраве и здравен мениджмънт" и др. Магистрите с акушерско
образование могат да станат главни акушерки, старши
акушерки, преподаватели в университетска и/или болнична структура.

Обучението по специалност „Акушерка“ се осъществява в:
•

Медицински университет – София и „Филиал Проф. д-р Иван Митев“ – Враца
на МУ-София;

•

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна и неговите
филиали в Шумен, Велико Търново и Сливен;

•

Медицински университет – Пловдив;

•

Медицински университет – Плевен;

•

Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас;

•

Русенски университет „Ангел Кънчев“;

•

Югозападен университет „Неофит Рилски“;

•

Тракийски университет – Стара Загора и неговия филиал в Хасково.

ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ

Завършилите специалност „Акушерка“ могат да се реализират в:


АГ болници - Родилно отделение с Родилна зала, Отделение по неонатология, Отделение по рискова
бременност, Отделение по гинекология и др.;



АГ отделения и кабинети в болнични заведения (УМБАЛ, МБАЛ).



Болници по онкология;



Кабинети в АГ отделения в извънболничната помощ;



Кабинети по стерилитет;



Колпоскопски кабинети;



Кабинети за женска и майчина консултация;



Детско-юношески кабинети;



Кабинети за профилактични прегледи;



Кабинети за медико-генетични консултации;



Кабинети за семейно планиране;



Самостоятелна или групова практика;



Научно-изследователски медицински институти и др.



Акушерката има право да организира и ръководи здравни структури за промоция на здравето, здравна
профилактика, здравно възпитание и обучение на бременни, родилки и техните семейства – женски и
детски консултации, училища за родители, училища за кърмене и др.

ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ
Професията на акушерката спада към регулираните професии - т.е. професии с голямо обществено
значение, които изискват непрекъснато обновяване, разширяване и повишаване на знанията и уменията. След дипломирането си новозавършилите акушерки стават членове на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи. Като съсловна организация БАПЗГ в сътрудничество
с университетски и болнични структури осигурява продължаващо обучение, което води до овладяване на нови знания и умения и повишаване на компетенциите. Асоциацията предлага и курсове
за дистанционно обучение. Всички форми на продължаващо обучение са кредитирани по Единната кредитна система на БАПЗГ. Участието във всеки курс и научен форум носи определен брой кредитни точки.
След 5-годишен период и при набиране на 150 кредитни точки от различни мероприятия (курсове
за продължаващо обучение, конгреси, конференции, семинари, научни форуми и др.) членовете на
БАПЗГ получават сертификат за по-висока степен на професионална компетентност, което дава
възможност да получават допълнителни месечни суми към основното им трудово възнаграждение.

