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Ние,

медицинските

специалисти от

град Варна и

областта искаме
да изразим своето

недоволство

срещу нашите

работодатели,

срещу нашите

управляващи в

това число срещу министерски съвет и

парламента на Република България, които

неглижират, обещават, лъжат, че

заплащането, условията на труд и

качеството на
здравеопазването

ще бъдат

подобрени, както

за нас така и за
Вас като
граждани. За да

останат
българските

медицински

специалисти да

живеят и работят

в България, а

най-вече и българските пациенти да

получават едно по-добро и достойно

здравеопазване от нас и всички останали

работещи в здравната ни система, ние

Реч на Даниела Жекова
произнесена на протеста на медицинските сестри на 10.07.2019 във Варна



специалистите по здравни грижи от град

Варна и областта категорично заявяваме,

че повече не можем и няма да търпим и

толерираме следното:

• погазване и злоупотреба с нашите

човешки и конституционни граждански

права, което напоследък е превърнато в

геноцид;

• тормозът, който се упражнява

върху протестиращите наши колеги в

отделните градове на страната от частни и

държавни работодатели

• унизителното заплащане на нашия

висококвалифициран труд;

• неадекватното заплащане на нашия

нощен и извънреден труд от 25 ст. до един

лев на час;

• търговските дружества в

българското здравеопазване;

• недостатъчния персонал и

натовареността на работещите в

системата поради липсата на достатъчно

точни и ясни стандарти за работа във

всяко едно отделение на различните

здравни заведения, а именно съотношение

лекар-сестра-санитар-болногледач,

валидни за всяка една европейска

държава.

Скъпи съграждани и Уважаеми колеги,

с прискърбие Ви съобщаваме, че днес

медицинската сестра умира и изчезва от

българското здравеопазване, поради това,

че е недооценена, неглижирана и зле
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заплатена от нашите работодатели и

държавни институции. В резултат на това

нашата професия, която има огромно

социално значение се загубва и

обезличава,

защото когато

ние
медицинските

сестри сме твърде

уморени и

недостатъчно

заплатени, губим

своя потенциал и

сила да помагаме

качествено и
адекватно на

нуждаещите се от нас пациенти. Ние

искаме уважение и достойно заплащане за

своя труд. Докато другите спят, ние

полагаме денонощен труд и се грижим за

вашето здраве, за вашата болка и за

вашия живот, който е толкова ценен за

Вас и вашите близки.

Ние не искаме
да работим за

жълти стотинки,

и да продължим

да бъдем слугини

на лекари и

работодатели.

Нашият труд се

цени навсякъде

по света, но не и

тук в България.

Ние казваме “Не” на погазването и
незачитането на нашите човешки и
граждански изконни права.

Ние казваме “Не” на клиничните
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пътеки в нашето здравеопазване, където

никъде не е остойностен нашия

професионален труд и където пациентът

е длъжен да заплаща допълнително.

Ние казваме “Не” на търговците в

храма на здравето. Ние сме за достойни и

достъпни грижи за всеки български

граждани.

Ние казваме “Да” на качественото и

достойно заплащане на специалистите по

здравни грижи.

Здравната политика не трябва да бъде

търговия, уважаеми министри и

работодатели. Тя е социална дейност, на

която трябва да бъде осигурено и

качествено подпомагане от държавата,

така че тя да бъде полезна и адекватна за

българския пациент.

Вижте какво се случва по света и в

Европа! Там държавите и общините се

грижат адекватно за здравето на своите

пациенти. А при нас държавата се стреми

да се отърве от отговорността за

здравните заведения, като ги превърне в

частни търговски дружества. Нашето

население е много болно и застаряващо. У

нас се раждат по-малко деца отколкото

умират. Демографската криза се

задълбочава. Работещите в

здравеопазването са на възраст над 45

години, а някои са на по 70 години и

продължават да работят защото няма от

кого да бъдат заменени поради факта че

90% от новозавършилите сестри бягат да
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работят в чужбина където са оценени и

заплатени по-добре и имат по-добри

условия на живот и работа. Защото и ние

сме хора и ние искаме да живеем достойно

и цивилизовано.

Постоянно се
търсят

медицински

сестри да работят

в болници, детски

градини, спешна

помощ, но

желаещи да

работят няма. От

завършващите за

медицински специалисти 90% заминават

за чужбина, а останалите 10% са крайно

недостатъчни да попълнят възникналия

дефицит. Така се натоварва наличния

персонал, който поради ниското

заплащане работи на две дори на три

места в следствие на което работещите са

преуморени, изтощени и изконсумирани

до краен предел.

Хората не могат

да излязат в

отпуска поради

липса на
заместващи и

това се отразява

пагубно върху

здравето и

работоспособнос

тта им. Като се
има предвид и

възрастта всичко това води до

безразличие, апатия и неефективност на

трудещите се в здравеопазването
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специалисти. Това ли заслужава

българското общество и не е ли това

геноцид върху всички нас? За нас

специалистите по здравни грижи,

здравеопазването и образованието трябва

да бъдат приоритет на държавата.

Нашите граждани и пациенти са достойни

да получат най-доброто за тях и

семействата им.

Отпускат се едни 30, 50 милиона, а след

това отново 50 милиона за увеличение на

клинични пътеки от НЗОК, но ние до ден

днешен сме си на същите заплати 510,610,

660, 780, 800 лв. Насреща получаваме само

лъжи, празни обещания, оправдания и

отлагане на нашите искания. Ние питаме
докога? В началото на протестите ние,

специалистите по здравни грижи,

излязохме с декларация и отворено писмо

до всички институции в Република

България, в това число до президента,

министър-председателя и министър на

здравеопазването, омбудсман и други

институции, като твърдо заявихме своята

позиция и своите искания. А именно:

• без търговски сдружения в

здравеопазването. Здравето на хората

трябва да спре да бъде подчинено на

пазара.

• еднаква основна заплата за всички

специалисти по здравни грижи,

независимо от местоработата или

собствеността на болницата в размер на

две минимални заплати тоест 1120 лв за

страната.

• допълнителните възнаграждения

да са регламентирани чрез правила в
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зависимост от отговорността на работата

в интензивното отделение и спешността

на случая.

• трудов договор на национално

ниво, който да е задължителен за всички

работодатели а не както досега - с

пожелателен характер.

• свободно и достъпно

здравеопазване за всеки гражданин на

Република България

Крайно време е да прекратим

неолибералните експерименти с живота и

здравето на милиони българи близо 20

години.
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От началото на март страната е

разтърсвана от мощни протести в сектора

на здравеопазването, водени от

медицинските сестри. Освен за достойно

заплащане и условия на труд,

медицинските работници поставиха

своите искания и за пълна реорганизация

на здравеопазването - връщане на

медицинските стандарти, изхвърлянето на

частните дружества и стоп на търговията

с човешкото здраве. След години на

пазарни реформи секторът колабира под

натиска на трайно задлъжняване, липса на

кадри, тежки условия на труд и ниско

качество на предлаганите услуги. В

Кой убива българското здравеопазване?
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същото време българският пациент

доплаща най-много от всички

европейци. На този фон, исканията на

медицинските работници безспорно

звучат като единственото разумно

решение на проблемите или поне като

стъпка в правилната посока. Те изразяват

и исканията наg мнозинството от

пациентите и обществото като цяло. В

защита на статуквото, срещу сестрите

яростно се изправиха мощни държавни и

частни институции.

От месеци те се опитват да подкопаят

усилията на сестрите, като омаловажават

протестите им, всяват страх и сипят

заплахи срещу протестиращите, а наскоро

преминаха и към директни репресии,

уволнявайки една от водачките на

протеста в София от частната болница

Токуда. Системата на здравеопазването в

България изглежда парадоксална. В този

материал ще разгледаме част от

парадоксите, като потърсим тяхното

обяснение и ще назовем проблемите с

истинските им имена.

Най-явният парадокс е, че държавните

и общински лечебни заведения редовно

потъват в дългове, които в крайна сметка

държавата изплаща, докато в същото

време страната е наводнена от нови и

нови частни болници. Размерът на

частните инвестиции в здравния сектор се

оказва една от най-строго пазените тайни.

Умишлено или не, Министерството на

здравеопазването, отказва да води точна
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статистика за броя на многопрофилните

болници и клиниките, построени с

външни капитали. Знае се само, че от

около 350 болници, работещи в България,

повече от една трета са частна

собственост, което е далеч над средното за

Европа.

Кой печели от търговията с
нашето здраве?

Още до юли 2015 в нови болници бяха

вложени над 5 милиарда лева. Кой

инвестира в отрасъл, който ни представят

като губещ? Парадоксално, не само

лекари. Например Тихомир Каменов,

който натрупа състояние от търговия с

лекарства, всъщност е юрист. Освен

веригата аптеки „Търговска лига“ той

притежава и 6 кардиологични клиники в

различни градове. Публично заявява, че

за него здравеопазването е просто най-

печелившия бизнес. Вероятно най-

парадоксални са шефовете на болница

Токуда. Известна още и като Аджибадем

Сити Клиник, тя е най-голямата частна

болница в България и е част от здравната

верига на Аджибадем – една от най-
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големите медицински структури в

Турция, собственост на американската

Сити Банк и японския бизнес конгломерат

Митсуи. За директор на българския клон

в София е поставен Ангел Ангелов, който,

според уеб-сайта на болницата,

компенсира липсата на медицинско

образование „с опит в различни бизнес

браншове“. „Опитът“ е с производство на

птиче месо, луксозни вина и други заводи,

фабрики, хранителни и преработвателни

компании в страната. Печално известни са

фабриката му за биогаз, която трови Нова

Загора, и незаконните му ферми за норки,

за които правителството гласува

специален закон, узаконяващ нелегалния

му бизнес. Семейството на този „герой на

нашето време“ натрупва милионите си в

началото на прехода, когато баща му

Ангелов заграбва редица държавни имоти

за жълти стотинки. След приемането ни в

ЕС е разследван от ОЛАФ за злоупотреби

по ИСПА и САПАРД.

Днес опитните бизнесмени Ангелови

управляват най-голямата птицекланица

на Балканите, а състоянието им се оценява

на стотици милиони. Целта на тези хора

не е нашето здраве, а нашите пари.

Здравната система в България просто е

удобно средство да ги придобият. Макар

че е частна, близо 80 на сто от парите на

болницата идват от здравната каса.

„Токуда“ отчита сравнително малка

печалба, но десетки милиони се плащат

всяка година на компанията майка за

„стоки и услуги“. От болницата отказват
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да разкрият какво точно са платили.

Бившият изпълнителен директор на

„Токуда” и председател на Националното

сдружение на частните болници д-р Явор

Дренски отдавна настоява Законът за

обществените поръчки да не се прилага за

тях. Изглежда голяма част от тлъстата

печалба отива в международни

корпорации, но и за „опитните

бизнесмени“ у нас остават вкусни мръвки.

Частните болници традиционно се

оплакват от здравната каса, но се редят на

опашка, за да сключат договори за

колкото може повечеg клинични пътеки.

Защото много малко хора могат сами да

си плащат лечението. Затова пък в

бюджета на НЗОК парите за болнично

лечение растат главоломно. Първият

бюджет на НЗОК, включващ

здравноосигурителни плащания, е малко

над 257 млн. лв. Днес бюджетът на НЗОК е

почти 4.3 млрд. лева, главната част от

които ще си разделят пак болниците – за

услуги, лекарства и консумативи.

Парадоксално, за ведомствените и някои

специализирани болници, държавата дава

повече от 500 млн. лв. годишно, а
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общините изобщо са се отказали да

издържат своите лечебни заведения –

приносът им от близо 100 млн. лв. през

2010 г. е спаднал на по-малко от 15 млн.

Тъй като НЗОК няма право да откаже

договор на болница, нейните контрагенти

са вече 369.

Само в София при население от 1,2

млн. души има над 90 клиники,

половината от които са частни. Лондон с 8

млн. жители има 80. По брой на

болничните легла България отдавна е

изпреварила средното равнище в Европа –

у нас през 2013 г. те са били 663 на 100 хил.

души, а в ЕС – 545. Уж конкуренцията би

трябвало да е в интерес на пациентите. Но

поредният парадокс е, че колкото повече

дава касата, толкова повече доплащаме

ние.

Българите доплащат най-
много за здраве

В последните 20 години са построени

близо 150 нови частни болници. А вече 80

години в София, а може би и в България

не е открита нито една детска болница.

Болници се строят заради клиничните

пътеки. За тях касата плаща по цени,

определени в Националния рамков

договор, който подписват лекарският

съюз и НЗОК. Цените на отделните

пътеки се решават от министърът на

здравеопазването и шефът на здравната

комисия в парламента. Болниците се

строят, за да се усвоят парите от
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клиничните пътеки. Педиатричните

пътеки се плащат лошо – затова няма

частни детски болници.

Преди петнадесетина години най-добре

платена беше инвазивната кардиология,

тъй като клиничната пътека е между 2000

лв. и 10 000 лв. (шеф на здравната каса

беше кардиохирургът проф. Генчо

Начев). От 2010 до 2014 г.

специализираните болници от този тип са

се увеличили от 33 на 50. В София има 6

кардиохирургии, докато в Берлн с 3,45

млн. души население са 2. Количественото

съотношение е близоg 6:1 в полза на

софийското здравеопазване. Качественото

е 6:1 в полза на берлинското..

Междувременно се подобри

финансирането за оплождане ин витро и

няколко клиники с такава дейност

прераснаха в АГ болници (шефът на

здравната комисия в парламента по

царско време доц. Атанас Щерев и

министърът в първия кабинет Борисов, д-

р Стефан Константинов, са гинеколози).

Но освен здравната каса, бизнесмените

„доят“ и пациента. С Наредбата за

осъществяване на правото на достъп до

медицинска помощ се отвори широко

вратата за искане на допълнително

заплащане: избор на екип, допълнителни
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услуги (където може да влезе всичко),

принудителни „дарения”.. . Въпреки

констатациите, че тези практики са

незаконни, болниците продължават да

„доят“ пациентите, а глобите са нищожни.

Надписването на сметки, което някога

беше патент на питейните заведения, сега

е практика на здравните. Парадоксално,

най-бедният от гражданите на ЕС, плаща

най-голяма част от разходите за

здравеопазване от джоба си - над 48% .

Според НСИ за 20 години от началото на

здравната реформа парите, които даваме

за здравето си са нараснали повече от 6

пъти - от 37 на 233лв годишно. Средно в

ЕС за същия период нарастването е само

45%. Почти двойно по-голям става и делът

на тези разходи в бюджета на българските

домакинства.

Това не би било толкова лошо, ако в

резултат ставахме по-здрави. Но

следващия парадокс е, че колкото повече

стават частните болници, толкова повече

стават болните. Хората като гориво в

машината за пари Акушерката Емилия

Ковачева, която жестоко нарани бебе в

болница „Софиямед”, взела 24 часово
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дежурство, признаха от болницата. По

този повод Емилия Казълова,

председателка на Алианса на българските

акушерки, съобщи, че 90 на сто от тях

работят на две места. Средно 400-500

лекари емигрират годишно. Бройката се

попълва с новозавършили студенти и от

15 години се колебае около числото 28 000.

Но напускат квалифицирани лекари, а ги

заменят неопитни. За да бъдат

акредитирани, новите болници наемат

пенсионери и чужд персонал. „Най-

добрите специалисти у нас едновременно

са на работа и в държавните болници, и в

частните” – казва д-р Атанас Щерев,

собственик на едноименната болница в

София.

Така лекарското съсловие се разделя на

три прослойки. Висшата – на

специалистите, които работят на няколко

места или имат собствени клиники. За
техните доходи се разказват легенди: 80,

90, 200 и дори 300 хил. лв. месечно.

Средната се състои от специалисти на

възраст около 40-50 г. – тя все повече

изтънява заради емиграцията. И накрая

идва младият пролетариат със заплати

около 1000 лв., който след тежък труд над

учебници и пациенти преглъща трохите и

си мечтае да замине „на Запад“. Въпреки

постоянното увеличение на броя на

болниците и размера на средствата

наливани в здравеопазването, расте броят

на болните, а не на здравите. Със

страхотни темпове. Всеки четвърти

българин е лежал в болница през 2018 г.

поне на хартия. По брой на
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хоспитализациите страната ни е на първо

място в Европейския съюз. Клиниките –

партньори на касата, се увеличават

главоломноg и вече са близо 400. Освен

това болниците разширяват дейността си,

за да обхванат повече клинични пътеки.

За да се издържат, тези болници се

нуждаят от пациенти и си ги осигуряват

по най-различни начини.

Парадоксално, личните лекари имат

лимит на направленията към специалисти,

но нямат ограничения за

хоспитализациите. Затова често в болница

се пращат хора, които могат спокойно да

се лекуват у дома. От началото на

реформите в здравеопазването

населението е намаляло с 2 млн. души, а

броят на хоспитализациите е нараснал с

61%. Лекари и управители на клиники

твърдят, че частните болници плащат на

джипита и дори на екипите на линейките,

ако им изпращат здравно осигурени

пациенти по добре платени клинични

пътеки. Когато плащат, болниците

подбират пациенти: „Защото за неговото

лечение, независимо от състоянието му, се

плаща определена сума по клиничната
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пътека. Ако случаят е тежък, може да се

направят големи разходи и болницата да е

на загуба.” За пет години – от 2009 до 2014

г., разходите на НЗОК за болнична помощ

са се увеличили със 71,69 %. Въпреки това

постоянно сме свидетели на протести на

работещи в болници, заплашени от

фалит. Възможно ли е болниците да губят

и защо?

Защо губят държавните
болници?

Казионните експерти имат една

рецепта за всяка болежка –

приватизацията. Но вече „всички лекари

са търговци по статут, и това ликвидира

социалното мислене у голяма част от тях.

Днешната попара, която сърбаме, е

забъркана именно от този неолиберален

подход.” Има и държавни болници на

печалба, например софийската „Св. Иван

Рилски”. Според бившия ѝ управител д-р

Дечо Дечев да се говори за приватизация е

късно, тъй като тя вече е направена

нелегално: „Въпреки че болниците са

държавни, дейностите на много места са

частни. Екипите в клиниките ползват това,

което е купила държавата, и развиват

дейност в своя полза. Интерес на самите

колективи да участват в приватизацията

няма, защото вече са го направили.”

Приватизацията на държавните болници

би била единствено узаконяване и

евентуално преразпределяне на вече

осъщественото ограбване.
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По същата методология, по която

властта се “пребори” с корупцията. В

анализа на Световната банка, посветен на

реформата, се казва: „Разходите за

здравеопазване в България представляват

около 7% от БВП, ниво, което е

съпоставимо с това в много от новитеg

държави членки (на ЕС).” Бюджетът на

касата е около 5,6 млрд. лв. Според едно

проучване от 2008 г. нерегламентираните

плащания от пациенти са почти толкова,

колкото и законните, т. е. може да се

предполага, че 2-3 млрд. лв. се дават като

подкупи. Беше време, когато през

няколко месеца залавяха лекари с

подкупи. Но от 2011 г. лекарите не вземат

подкупи.

По искане на главния прокурор Борис

Велчев през 2011 г. Общото събрание на

Наказателната колегияg на ВКС излезе с

решение, че лекарите не са длъжностни

лица. А подкупът по дефиницията, дадена

в наказателния кодекс, е дар или облага,

получени от длъжностно лице. Щом

лекарите не са длъжностни лица, те не

могат да бъдат обвинени във вземане на

подкуп. С един замах ВКС ликвидира
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корупцията в здравеопазването. Щом

искаме да плащаме като европейци, а да

ни лекуват като африканци, не бива

законът да пречи. Реформа или

революция В началото на Прехода

системата на здравеопазването в България

страдаше от много недостатъци – ниско

качество, огромна корупция, отлив на

специалисти, недостиг на средства.

Парадоксално, след десетилетия

реформи, населението на страната

намаля с една трета, а проблемите в

здравеопазването се задълбочиха още

повече.

Пазарната реформа по същество

представлява схема за източване на

публични средства от частни фирми и

лица. Тя облагодетелства едно

малцинство от бизнесмени и част от

лекарския елит, за сметка на останалите

работещи в здравеопазването и

милионите пациенти. Днес сме изправени

пред една опостушена и не-

функционираща здравна система. Преди

още една трета от нас да падне жертва на

поредните „реформи“, трябва да
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накараме системата на здравеопазването

да работи за нас – участниците в нея.

Всеки пациент и медицински работник

трябва да може да упражнява контрол,

наравно с богатите лекари и държавните

чиновници. Мерки, като повече контрол

над разходите на НЗОК и следене на

болници и лекари, са крайно

недостатъчни. Имаме нужда от радикално

преосмисляне на целия модел, по който

функционира здравната ни система през

последните 20 години - премахване на

търговския статут на болниците,

премахване на режима на клиничните

пътеки и пълна реорганизация на сектора

в полза на работещите в него и

пациентите.

Данните, цитирани в текста, са свободно

достъпни в Интернет. Голяма част от

текста е базиран на журналистическото

разследване на Крум Благов - “От какво

боледува Здравната каса“.
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Повишението на заплатитед и

подобрението на условията на труд на

работещите никога не са ни били

подарявани от политици или щедри

работодатели! Винаги в историята те са

били извоювани от самите работещи чрез

протести, стачки и продължителни

борби, независимо дали говорим за

конкретни придобивки, като

повишението на заплатите в дадено

предприятие или за мащабни

победи, като 8 часовия работен ден,

платения майчински, отпуските и

всички останали придобивки, на

които се радваме днес. Това важи с

пълна сила и за сектора Здравеопазване.

За да се извоюва увеличениетпо на

заплатите и подобрението на условията на

труд, за да се наложи спазването на

условията договорени в Националния

КТД и всички останали неща, за които

За нуждата от организация
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днес се борят медицинските специалисти,

имаме нужда от организация.

Индивидуалният медицински специалист

няма силата да отстоява своя интерес

срещу Директора на болницата,

Лекарския съюз (БЛС) или

Министерството. Силата на медицинските

специалисти е в солидарността и

колективното действие. Само обединени и

организирани, ние можем да изравним

баланса на силите и да защитим своите

интереси. Медицинските сестри заедно с

всички медицински специалисти вече

показаха своя потенциал за организация в

продължаващата вече от 6м. протестна

кампания, в която се включиха стотици

медицински специалисти от цялата

страна. Време е да се направи и

следващата крачка, а именно

медицинските специалисти да създадат

своя независима Синдикална

организация. Нуждата от подобна

организация е очевидна. Не може да се

вярва на казионните до сега

съществуващи синдикати и на БАПЗГ (

вкл. Всички медицински специалисти)! От

самото начало видяхме как те застават

срещу нас и нашите справедливи искания.

Медицинските специалисти нямаме

нужда от тези стари бюрократични

структури, обслужващи интересите НЕ на

работещите, а на Работодателите! Имаме

нужда от наша Синдикална организция,

създадена от медицински специалисти за

медицински специалисти. Медицинските

сестри отново са начело в тази
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инициатива, като вече започнаха със

създаването на Асоциация на Българските

Медицински Сестри (АБМС). Целта на

новата асоциация е ‘’Да обединим

медицинските сестри, независимо от

тяхната политическа, религиозна и

национална принадлежност с оглед

демократизиране на работния процес и

условията за упражняване на професията

им в медицинските заведения и извън

тях”. Чрез нея сестрите смятат да

инициират създаването на Синдикална

организация, която да защитава

безкомпромисно правата на всички

медицински работници - медицински

сестри, акушерки, лаборанти, помощник-

фармацевти, зъботехници. Създаването на

тази нова организация е стъпка в

правилната посока, стига тя да послужи за

платформа за по – добра организация на

сестрите и медицинските специалисти за

колективни действия. Една истинска

борбена сестринска организация трябва

да е напълно независима от политически

влияния и бизнес интереси и да се ползва с

пълното доверие на сестрите, членуващи

в нея. Тя трябва да извършва активна
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организационна дейност сред сестрите,

така че да има силата да организира

ответни действия всеки път, когато

Министерството приеме поредния закон

или нормативна уредба, ощетяваща

медицинските сестри и специалисти, всеки

път когато Директорът на болницата

откаже да изпълни условията от

колективното споразумение и всеки път,

когато сестра или медицински специалист,

членуващ в Синдиката, е изправен пред

несправедливо отношение. Тя трябва не

само да изразява интересите на

медицинските сестри и специалисти, но и

да има силата да ги наложи. Изгаждането

на такава организация е изключително

трудна задача. Не можем да разчитаме, че

хиляди медидцински специалисти ще се

втурнат да се включват в Синдиката от

първия ден на неговото създаване. Но за

начало той вече има необходимата база от

борбени медицински сестри и

специалисти, които доказаха своята

способност да се самоорганизират по

време на протестите. Дори само с тази

база от няколко стотин души,

организацията може да започне активна

дейност и да постигне много за

подобряване на условията на труд и

осъществяване на исканията на протеста.

Тя може да следи за спазването на

договореностите от Националния

колективен трудов договор в болниците и

извън тях, в които има присъствие и да

организира действия за тяхното

прилагане, включително стачни действия
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в болниците, в които това присъствие е

достатъчно многочислено. Освен това,

макар и да не е Национално

представителен новосъздадения Синдикат

ще има право да участвав сключването на

КТД на ниво болница, което дава огромни

възможности за договаряне

на по – добри условия на

труд и повишение на

заплатите. Но най –
важното е, че с

изграждането на такава

организация, медицинските

специалисти, ще добият

самочувствието, че имат

силата да се

самоорганизират и да

отстояват активно своите
интереси. Успехът на една

така организация има потенциала да

промени из основи положението на

работещите в сектор Здравеопазване и да

се превърне в катализатор за цялостна

реформа в Здравеопазването изобщо!
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Един от основните проблеми в

здравеопазването е острата липса на

медицински сестри във всички сфери -

болници, медицински центрове, ДУЗ,

хосписи и т.н. Една от причините за това е

изтичането на кадри в чужбина, където

професията медицинска сестра е на

почит. Условията и заплащането са в пъти

по-добри, респектът към това важно за

здравеопазването съсловие е огромен!

Друга причина е застаряването на

медицинските сестри. Много колеги след

пенсионна възраст работят на половин

или цял трудов договор, защото пенсиите

им са мизерни и са принудени да работят!

Има отлив от сестринската професия. С

какво да привлечем младите специалисти?

С добро заплащане или с нормални

условия на труд? С нормално отношение

от висшестоящи и пациенти? Поради този

огромен недостиг, почти всички

медицински сестри работим на няколко

места, за да съществуваме! Но сме

Уморени, не издържаме на стреса,

униженията и безпаричието! Искаме

заплащане, според труда и

квалификацията ни, нормални условия на

труд, респект към нашата благородна

професия! Искаме да живеем и работим

тук, в България, при нашите деца и

Да спасим професията медицинска сестра!
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близки, да се грижим и бъдем полезни на

нашите пациенти, да подобрим живота в

Родината ни!

Много от медицинските сестри заменят

сестринската професия и отиват да

работят в други сфери, много по-добре

заплатени и не толкова отговорни.

Нашето съсловие катастрофално

намалява и ще дойде време, когато няма

да има кой да работи, да се грижи дори за

нас, като пациенти и нашите близки.

Трябва да спасим професията

„медицинска сестра“, защото е нужна,

много повече от професия "Политик".

Защото хората имат нужда от нас, макар и

да не го осъзнават все още, а ние искаме

да се грижим за тях, защото това е нашето

призвание!

Затова ще се борим докрай, за нас, за

децата ни, за пациентите, за България!

Не на страха!
"Светлана Стойнева, мед. сестра"
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Автономна Работническа
Конфедерация

имейл: avtonomna@gmail.com

уебсайт: avtonomna.com

АБМС
(Асоциация на Българските

Медицински Сестри)

имейл: abmsestri201 9@abv.bg

уебсайт на бюлетина: sestri.avtonomna.com

Този бюлетин се списва от медицински сестри съвместно с работници от други сектори,

солидарни с борбата за подобряване на условията на труд и радикална реформа в

здравеопазването.

Не На Стpаха!
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