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Да изведем борбата
към победа

Протестите на медицинските сестри продължават

вече повече от 11 месеца. Това означава, че скоро ще

измине една цяла година от началото на борбата.

Решителността и смелостта, които сестрите от цялата

страна показаха, бяха фантастични, но макар да имаше

някои частични победи на местата, където сестрите

успяха да организират ефективни колективни действия,

все още не сме близо до национална победа.

В момента се говори за планирането на големи

протести през Март, за да се отбележи една година от

началото на борбата. Докато енергията и отдадеността

за каузата, които показват медицинските сестри от Март

миналата година насам, са нещо, с което можем да се

гордеем, това не е нещо, което само по себе си може да

доведе до победа. Това, което е необходимо сега, е да

разработим стратегия, която да придвижи борбата

крачка напред към реална победа на национално ниво.

Протестите са важна част от борбата, но не са

достатъчни, за да извоюваме достойни заплати. Въпреки

че те показаха, че медицинските сестри могат да се

борят и изведоха кризата в здравния сектор до

национално внимание, местата, където реално бяха
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спечелени подобрения в заплащането и условията на

труд, в Сливен, Карлово и т.н., са именно местата,

където имаше по-решително колективно действие.

За да продължим борбата в национален мащаб, се

сблъскваме с два проблема. Първият е, че въпреки

изминалите месеци на борба, в сектора все още няма

достатъчно сила за национална стачка, а вторият е, че

нямаме достатъчно добра координация на национално

ниво, чрез която да я организираме.

Ние от “Медицински Будилник” имаме две

предложения относно това, как да продължим борбата.

Първото от тях е организацията на национална

конференция, която да започне да изгражда новата

организация на медицински сестри. Очевидно е, че

двата казионни синдиката не могат и не желаят да

защитават интересите на медицинските сестри. За това

вече се изговори много и бяха направени важните първи

стъпки към създаването на нови организаци, способни

да защитават интересите на медицинските специалисти

и да се борят за тях. Тези стъпки доведоха до реални

резултати. След създаването на Асоциацията на

Българските Медицински Сестри (АМБС) през лятото

вече е факт и новата синдикална организация -

Синдикатът на Българските Медицински Специалисти

(СБМС).

За да продължим това развитие, се нуждаем от

национална конференция на медицинските

специалисти. Това е абсолютно необходимо, за да може

да се изгради истинска национална организация. Това,

което правят групата медицински сестри в София, е

прекрасно и благодарение на тяхната отдаденост

борбата успя да достигне до този етап. Но те не могат да

се справят сами. За да започнем ефективна борба на

национално ниво, се нуждаем от ефективна национална

организация. Нуждаем се от национална комисия, която

представлява медицински специалисти в цяла

България, която разбира ситуацията в различните

региони в страната и която може да разработи план за

ефективни колективни действия на национално ниво.
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Тя трябва да бъде избрана на конференцията заедно с

координатори по различните градове.

Конференцията може да послужи и като точка на

съсредоточване на борбата и ще даде тежест на новата

организация. Тя ще бъде демонстрация на силата на

медицинските сестри от цялата страна, чрез която ще

покажем, че можем да се организираме и да взимаме

важни решения колективно. Там ще се съберат най-

активните медицински сестри от всички краища на

страната и ще могат да обсъдят предприетите досега

действия, така че хората да научат от своите колеги

какви действия са били успешни и как са били

организирани. В това отношение особено важни са

стачните действия, които спечелиха увеличаване на

заплатите в Сливен.

Не можем да изградим новата обща организация, без

да поставим нейните основи на национална

конференция на медицинските специалисти.

Конференцията сама по себе си обаче не е достатъчна.

Идеята не е просто всички да се съберем, да се видим и

да си поприказваме. Това, което трябва да свършим на

конференцията, е да разработим ефективен план за

следващия етап на борбата.

В тази връзка, ние, екипът на “Медицински

Будилник”, искаме да отправим едно предложение,

което се надяваме да бъде поставено за обсъждане и на

националната конференция. Ние смятаме, че най-

добрият начин за продължаване на борбата на този

етап, е организирането на национална стачка под

формата на отказ от полагане на извънреден труд.

Считаме, че в момента няма достатъчно сила и

организираност сред медицинските специалисти из

страната за организация на ефективна общонационална

стачка. Но определено има силата за организиране на

колективен отказ от полагане на извънреден труд и това

е именно колективното действие, за чието провеждане

смятаме, че конференцията трябва да положи

организационните основи.
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откажат да дават извънреден труд, директорите на

болниците и министерството на здравеопазването ще

бъдат изправени пред сериозен проблем. Макар че,

разбира се, медицинските специалисти, които се

включат в колективния отказ от полагане на извънреден

труд, ще загубят допълнителните пари, които биха

получили от извънредните часове за времето, докато

трае колективният отказ, все пак това е несравнимо по-

малко от финансовата тежест на една ефективна стачка.

Освен това, тъй като технически това не е стачка, а

просто колективен отказ на хиляди медицински сестри

да извършват извънреден труд, няма да има нужда да се

минава през бюрократичната процедура, която е

необходима за организиране на легална стачка. Няма

нужда от събрания, събиране на кворум и мнозинство.

Няма нужда от изпращане на уведомления до

работодателя и т.н. Всяка медицинска сестра, която

желае да се включи, може просто да откаже

допълнителните часове.

Това е, което ние смятаме за най-добрият начин да

спечелим тази борба. Трябва да съберем медицински

сестри от цялата страна, които искат да се борят заедно

на една обща конференция, за да изградим новата

организация, и да използваме конференцията, за да

започнем да организираме общонационалния отказ от

полагане на извънреден труд.

Болниците са без персонал и медицинските сестри са

преуморени. Масовият недостиг на персонал означава,

че цялата здравна система на страната разчита на

извънреден труд. Въпреки че все още няма достатъчна

увереност сред медицинските специалисти, за да

започнат национална стачка, много медицински сестри

са ядосани и искат да се борят. Отказът от полагане на

извънреден труд има предимства в това, че към този тип

колективни частични стачни действия ще могат да се

включат и хората, които на този етап все още се

притесняват от ефективна стачка. Извънредният труд не

е задължителен. Законът гласи, че работниците не могат

да бъдат принуждавани да дават извънреден труд. Ако

обаче достатъчно медицински сестри колективно
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Интервю с Надежда
Маргенова

В следващите редове ще ви запознаем с една борбена

медицинска сестра от град Сливен, дала началото на

протестните действия в града. Това е Надежда

Маргенова, която работи в неврологично отделение

МБАЛ ,,Доктор Иван Селимински''. Тя е човекът, който

след като разбира за организиращите се протестни

действия на медицинските специалисти в страната,

веднага започва с организацията в своя град. Тя разлепя

плакати, запознава колегите с това, което се случва,

залепя съобщения, изготвя протестни ленти, осигурява

озвучаване. Тя е човекът, който присъства на срещите на

протестиращите медицински сестри с омбудсмана,

срещите в Министерството на здравеопазването и

разговорите с представители на различни

парламентарни групи. Надежда Маргенова е и сред

сестрите от страната, подкрепили многократно с

присъствие палатката пред Министерството. След

националния протест на 14 май на специалистите по

специални грижи тя решава, че трябва да се

предприемат по-драстични мерки. Надежда Маргенова,

заедно със своите колежки, започва подготовката за

ефективна стачка в болницата, в която работи. Намира

адвокат, организира събрания и в крайна сметка

усилията се увенчават успех. В болницата е

организирана ефективна стачка, която завършва с

победа за медицинските специалисти и води до

извоюване на подобрения в заплащането и условията на

труд. Заплатите на медицинските сестри са увеличени от

710 лв на 810 лв, а в момента очакват отговор от

работодателя по отношение увеличаване на нощния

труд, актуализация на критериите за допълнителните

възнаграждения според натовареността и трудова

медицина, така че работещите в здравното заведение да

имат право на профилактични прегледи според нуждите

си поради липса на време и пари за себе си. Надежда

Маргенова е в управителния съвет на новосъздадената

Асоциация на Българските Медицински Сестри (АБМС)

и активно участва в създаването на новия борбен

синдикат на специалистите по здравни грижи - СБМС,

който да защитава нашите права. Тя е един човек,

достоен за уважение заедно с всички наши колеги,

които започнаха тази борба. Представяме на вашето

внимание кратко интервю с Надежда Маргенова, в което

тя ни разкрива своя анализ на свършеното до момента и

перспективите за продължаване на борбата.

******
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Какво е нужно да се направи при

предприемане на ефективна стачка?

В Закона за Уреждане на Колективните Трудови

Спорове (УКТС) са посочени видовете стачки,

организацията, срокове, изисквания, за да бъде

законна една стачка. Аз се съобразих с изискванията

на закона. За целта - първо се провежда общо събрание

на желаещите за участие в ефективна стачка, на

което трябва да има мнозинство. Трябва да се избере

стачен комитет и да се формулират исканията към

работодателя и най-малко 7 дни преди датата на

обявената стачка, трябва да се уведоми писмено

работодателят, като му се изпрати решението на

общотото събрание с копие от протокола от това

събрание, за да може той да се запознае с исканията,

за които ще се стачкува. Исканията ни бяха базирани

на деклaрацията от националния протест на

медицинските специалисти, но бяха разделени на две:

едни до работодателя и други до Министерството на

Здравеопазването. Тези до министерството ги

изпратихме с писмо до министър Ананиев, в което

също така го уведомихме за готовността ни за

ефективна стачка и отправихме желание за среща на

стачния комитет с него. Искането ни за среща не

беше удовлетворено, но все пак получихме отговор.

На първото събрание в болницата за организиране

на ефективна стачка поканихме всички медицински

специалисти по здравни грижи, но не успяхме да

съберем кворум. Затова свикахме второ събрание, на

което поканихме само медицински сестри, защото

само от тях имаше участие на първото събрание.

Освен съобщението за събрание, във всяко отделение

оставих и копие на закона за уреждане на

колективните трудови спорове, според който се

организира и осъществява ефективна стачка.

Осигурих присъствие на юрист и на двете събрания,

като той активно участваше и по време на

преговорите с работодателя.

Може ли да разкажете за други колеги,които

бяха активни в подготовката и борбата?

В стачния комитет участваха още 4 колежки. От

детско отделение, ортопедия, ОАИЛ, хирургия. Всички

колежки, които заявиха и се записаха с три имена и

подпис в списъка за участие, спираха работа за един

час в предварително изготвения график за

предупредителната стачка. Всички имаха желание и

готовност да се премине след това в безсрочна

ефективна стачка. По време на стачката някои

колежки се отказаха, уважихме желанието им и

веднага бяха заместени от нови желаещи за участие.

Какви бяха исканията на стачката?

КЪМ РАБОТОДАТЕЛЯ ИМАХМЕ СЛЕДНИТЕ ИСКАНИЯ:
• Основна заплата в размер на две минимални
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работни заплати и над тази сума да се диференцира

допълнително заплащане за работа в Спешно

отделение, ОАИЛ, интензивен сектор и процента

спешен прием.

• Увеличаване на нощния труд в размер на 3 лева на

час.

• Увеличаване с 2 лева на ваучерите за храна.

ИСКАНИЯТА НИ КЪММЗ БЯХА ПО-МНОГОБРОЙНИ:
• Промяна на закона за народното здраве.

• Да отпадне статутът на болниците като

търговски дружества и Министерство на

Здравеопазването да осигури ресурс за изплащане на

възнагражденията на медицинските сестри,

независим от прихода на лечебното заведение и

плащанията на НЗОК.

• Промяна на закона за съсловните организации.

• Приемане на медицински стандарти относно броя

пациенти, които може да обслужва една мед. сестра.

КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО ПОСТАВИХМЕ И ИСКАНИЯТА ОТ

НАЦИОНАЛНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ, СЪСТАВЕНА ОЩЕ ПРЕЗ МЕСЕЦ

МАРТ В НАЧАЛОТО НА ПРОТЕСТИТЕ, НО В ПО-СЪКРАТЕН

ВАРИАНТ:

• Да се промени статутът на МБАЛ в областните

градове, които са с държавно и общинско участие,

като се включат в обхвата на чл.5 ал1 от ЗЛЗ И СЕ

ФИНАНСИРА изцяло издръжката на болничното

заведение от държавния бюджет.

• Да се промени законът за съсловните оранизации.

• Приемане на медицински стандарти и постигане

на размер на заплатата по КТД от 950 лв сега и две

минимални работни заплати от януари 2020.

Отговорът, който получихме от Министерството,

беше, че графикът на министъра не позволява

посещение и среща със стачния комитет в срока,

посочен от нас.

За промяната на закона за съсловните оранизации

ни отговориха, че зависи от законодателната

инициатива на партиите от управляващото

мнозинство. А промяната на статута на

областните болници и закона за лечебните заведения

било въпрос на политическо решение и към момента

нямало консенсус за необходимостта от такава

промяна. Увеличението на заплатите пък зависело от

добрите и устойчиви финансови показатели на

съответното заведение.

До какви резултати

стигнахте след

успешната стачка?

Увеличение на

заплатите със 100 лева

в сила от 01.07.2019.

Все още сме в

преговори за
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увеличаване на нощния труд, но се надявам в

началото на новата година да имаме увеличение 0,50

лв на час. Това бе обсъдено по време на

предварителния разговор с изпълнителния директор

на последната ни среща през ноември месец.

Също така очакваме да се провеждат редовни

медицински прегледи и т.н.

Какви са вашите очаквания за това какво би

могло да се промени след многократните

протестни действия на мед.специалисти?

Очакванията ми от протестите ни е на първо

място да се осъзнаят колежките, че никой сам не

може да се справи с проблемите на работното място

и със системата като цяло. Необходимо е обединение,

създаване и поддържане на чувство на принадлежност

към съсловие, което е готово да се бори за правото си

на достойно възнаграждение и условия на труд, но

това изисква промяна на модела на здравеопазване. В

момента този модел не задоволява нито нас, нито

пациентите. А ние днес сме работещи, утре сме

потенциални пациенти и няма да ни подминат

морално-етичните деформации, нито

допълнителните плащания от джоба на пациента.

На второ място в очакванията ми е да се

повдигнат въпроси в обществото и медиите, да се

заговори за проблемите, за които алармираме на

тези протести. И виждам, че все повече в медийното

пространство се говори за тези натрупани във

времето проблеми, които повдигат и въпроса - не е ли

време за рестарт на здравеопазването?

Как бихте се обърнали към колегите и

пациентите, за да разберат важността на

проблема и да се включат?

Към пациентите и колегите бих казала, че не

трябва да мечтаят за промяна, а да бъдат част от

промяната. Всеки, който иска лечение и обслужване, в

центъра на което да е пациентът и работещите в

системата, а не корпоративните интереси, трябва

да участва в борбата да изгоним търговията от

здравеопазването.

И последен въпрос, оптимист ли сте?

Да, оптимист съм. Промяната вече е започнала, дали

ще стигнем до желаните резултати, зависи от всички

нас. Всеки е важен и значим, но само обединени около

каузата никой не може да ни победи.
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НАЦИОНАЛНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ С ИСКАНИЯТА

ДЕКЛАРАЦИЯ ОТМЕДИЦИНСКИТЕ
СПЕЦИАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ.

В този текст ще разгледаме едно по едно исканията от

националната декларация, съставена в началото на

протестите през месец март, около която се обединиха

медицински специалисти от цялата страна.

1. Без Търговски дружества в Здравеопазването.

Защото здравето не е стока.

Лечебните заведения в България се вписват в

Търговския регистър, подобно на всяка друга фирма. От

места за предоставяне на помощ и опазване на здравето

на обществото те се превърнаха в Бизнес центрове,

генериращи огромни печалби, от които се

облагодетелстват стотина души, както много често вече

чуваме от лекари в медийното пространство. Фокусът е

изместен от човека и здравето му към печалбата, без

значение как ще се генерира тя.

Лекарите и медицинските специалисти ежедневно

ставаме свидетели и (съ)участници в натрупването на

тази печалба. Работим за нея, защото нямаме друг

избор.

Много от нас знаят и не са съгласни с правилата на

играта. Но системата е направена така, че единственият

начин за противодействие са ефективните стачни

действия, с които можем да принудим управляващите

да сменят тази доказала се като неефективна и

несправедлива система. Причините, довели до

сегашното ѝ положение, са съвкупността от пазарни

реформи и некомпетентност. Истински реформи на

практика отсъстват. Обществото е недоволно от така

предлаганата услуга, защото се налага да доплаща - и то

не малко – независимо че се осигурява и по

Конституция би трябвало да има свободен достъп до

медицинска помощ.

Чл.52 Гражданите имат право на здравно

осигуряване, гарантиращо им достъпна медицинска

помощ, както и на безплатно ползване на медицинско

обслужване при условия и по ред, определени със закон.

Конституцията не се спазва дори от хората, които по

Конституция са нагърбени с това да бдят за нейното

изпълнение. Правата на всички граждани относно

здравеопазването са погазени.
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2. Еднаква основна заплата за всички

специалисти по здравни грижи независимо от

местоработата или собствеността на болницата,

фиксирана на размера на две минимални

работни заплати.

Основната работна заплата се определя на база на

оценка и степенуване на работните места и

длъжностите, а сетне се договаря в трудовия договор

между страните по трудово правоотношение.

При оценка на работното място се отчитат:

• сложността на труда;

• отговорността на труда;

• тежестта на труда;

•параметрите на работната среда.

Така погледнато излиза, че щом нашият труд се

оценява толкова ниско, то вършеното от медицинските

специалисти - а и не само те - в системата на

здравеопазването може да се извършва едва ли не от

всекиго. Заплащането на труда в някой сфери като ДКЦ,

ДЯ, ДГ, болниците, а и не само там, е толкова ниско, че

България се нарежда на последно място в Европа по

заплащане на специалистите. Това са хора, полагащи

грижи и притежаващи специфични знания и умения.

Ако задълженията им можеха да се извършват от всеки,

то нямаше да има изисквания за образование и диплома

за тази работа. Ниското заплащане и лошите условия на

труд доведоха до емиграцията на голяма част от

медицинските специалисти извън страната. Техният

брой е три пъти по-нисък, отколкото би трябвало да

бъде. (Съотношението лекар – мед. сестра е 1:0,8 (0,9),

ПРИ ИЗИСКВАНЕ 1:2, по средните стандарти в ЕС.)

Ниското заплащане принуждава повечето медицински

специалисти да работят на две и повече места, като

техният извънреден труд поддържа системата все още

работеща. Но тя рано или късно ще рухне поради

нежеланието на политиците да я реформират.

Защо еднаква основна заплата за всички медицински

специалисти?

Еднаква, защото в сегашното си положение

медицинските специалисти получават различни

основни заплати, без това да е пряко обвързано с

някаква конкретна логика или натовареност в сферата, в

която се трудят, без значение дали те упражняват

длъжността си в болници, ДКЦ (Диагностично

консултативни центрове), детски ясли, медико-

социални домове за деца или възрастни, трансфузионни

центрове, детски градини, частни болници, военни
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поделения, психиатрични заведения, лаборатории и

прочее. В повечето Търговски дружества, както и

общини (които се явяват работодатели на част от

работещите в системата), от години няма сключени нови

КТД. Казионните синдикати си стискат ръцете с

работодателите, без да защитят правата на работещите -

техните членове. Този хаос продължава вече повече от

двадесет години. Размерът на основните заплати варира

от 560 до 900 лв. На някои места, там, където

работодателите благоволят да бъде сключен КТД и

законът да бъде спазен, има някакво

движение на заплатите. Във всички

останали договорите си остават с

непроменени основни

възнаграждения години наред.

Медицинските специалисти са

оставени на благословията на

работодателите. Държавата и

синдикатите са абдикирали от

своите задължения. Първите би

следвало да създават закони, защитаващи

справедливото разпределение на социалните блага, а

вторите да защитават и изискват от работодателите

прилагането на същите тези закони.

Еднаквата основна заплата означава свобода за

медицинските специалисти и им дава правото на избор

къде да работят. Така всеки работодател ще бъде

принуден, ако иска да задържи при себе си даден

специалист, да му предложи повече от една основна

заплата. В по-големите градове към момента

работещите медицински специалисти получават

допълнително трудово възнаграждение или

“стимулиране”, както го наричат някои, към основните

си заплати - така нареченото ДМС или ДВНО от

клинични пътеки. Други обаче въобще не получават

такова и са оставени на мизерната основна заплата,

която е по-близка до минималната, отколкото до

средната заплата за страната. В съществуващата система

на търговските дружества, известни

още и като болници - всеки

работещ има правото да договаря

своята заплата с работодателя, но

това няма как да се случи на

практика, тъй като работодателят

има силата моментално да ни

посочи вратата, ако не е съгласен с

условията, които поставяме.

Правото на договаряне на

индивидуалния работник с работодателя е право само

на хартия – абстрактно право. Реално договаряне може

да има само когато медицинските специалисти

преговарят колективно. Но върху колективното

договаряне се упражнява своеобразен монопол от

страна на Министерството на здравеопазването и на

казионните синдикати.

В повечето малки населени места работниците рядко



24 25М Е Д И Ц И Н С К И Б У Д И Л Н И К

имат избор за друго работно място. Те са принудени или

да се преместят в по-голям град, или да се

преквалифицират в търсене на по-добро заплащане. Да,

но все някой трябва да върши и тяхната работа. Ако

оставим народните представители да продължат да

прилагат пазарните си реформи, те ще оставят голяма

част от населението без медицинско обслужване,

окончателно погазвайки чл.52 от конституцията.

3. Допълнителни възнаграждения и техните

размери да са с регламентирани правила (в

зависимост от натовареността).

Както споменахме по-горе, медицинските

специалисти получават допълнително трудово

възнаграждение към основните си заплати. Но не

всички.

В здравеопазването няма ясни правила и нормативни

актове, които да задават критериите за получаване на

допълнително възнаграждение. Като изключим това за

трудовия стаж, което получават, допълнителното

възнаграждение е забулено в мъгла за всички работещи

специалисти. Единствено онези от нас, които са на

индивидуален трудов договор, сключван от

работодателите само с някои специалисти, са наясно с

размера на допълнителното си трудово възнаграждение.

В останалите трудови договори не са налице

категорични правила за това. Разполагаме със свободен

текст, в който се споменава, че работникът може да

получи или да не получи допълнително възнаграждение

над основната си заплата. По този начин работодателят

си запазва правото и властта еднолично да определя

както размерите, така и изобщо предоставянето на

допълнителното възнаграждение на работещите в

системата на Здравеопазването. Министерството на

Здравеопазването, заедно с казионните синдикати,

дават зелена светлина на работодателите монополът над

управлението на Търговските Дружества (болници) по

всички бизнес правила, без значение какви са

последствията от това. Голяма част от медицинските

специалисти, както и останалите работещи в системата,

не получават подобно стимулиране, което ги тласка към

второ и дори трето работно място, с което да си

гарантират нормален доход. При срещите на

медицинските специалисти с министъра на

здравеопазването също не се изясни какви точно са

правилата за допълнителното трудово възнаграждение.

По тази причина и настояваме за прозрачност и яснота

при разпределението на средствата, които ние,
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работещите, изкарваме с полагания от нас труд.

4. Връщане на медицинските стандарти.

В България напълно отсъстват медицински стандарти

за полаганите от медицинските специалисти грижи.

Колко удобно, нали?

Навсякъде в цивилизованите страни такива има, а

България уж се води една от тях. Стандарти, които са

водещи при доброто обслужване и гарантират за

високото качество на медицински грижи и услуги.

У нас липсват нормативни стандарти за

медицинските специалисти, (например колко

медицински сестри трябва да има на 100 000 души

население), за да се гарантира качеството на здравните

грижи. У нас броят на специалистите в последните

години намалява драстично. Причините за това са

ниското заплащане, жалките условия на труд, като

непривлекателността на професията се дължи най-вече

на неглижирането ѝ от институциите, а и обществото

като цяло. Болшинството от нас предпочитат или да се

преквалифицират, или да заработят извън страната.

Въвеждането на медицински стандарти би засегнало

твърде много интереси и би довело до загуби за трайно

паразитиращия на гърба на общественото здраве

бизнес. Начело е, разбира се, министерството.

Огромната липса на медицински специалисти у нас е

отчетливо осезаема. В същото време с подписа на

министъра на здравеопазване частни болници се строят

и отварят непрекъснато. В България има стандарт колко

лампи да има в една операционна зала, но няма

стандарти за дейността на медицинските специалисти.

Защо ли? Всички знаем защо, защото много хора ще

загубят много пари, ако бъдат въведени тези стандарти.

Единственото, което ни остава, е да противодействаме

на така работещата система, като се опитаме да я

променим с ефективни и организирани действия като

стачките. Доказателство, че само с диалог не става, са

изминалите 20 години и пощенската дискусия между

казионните организации в лицето на БАПЗГ, БЛС,

синдикатите и МЗ.

Въвеждането на медицински стандарти би довело и

до увеличаване на заплащането във сферата, тъй като

работодателят ще се принуди да привличе малкото

останали медицински специалисти, а единственият

начин да го направи е да им предложи адекватно

заплащане. Но най-вече, въвеждането на медицински

стандарти е гарант за качествените медицински грижи.
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5. Нощен труд - /почасово заплащане/,

допълнително заплащане за работа в Спешно и

ОАИЛ, КАИЛ, клас прослужено време 1.2% на

година.

Понятието „нощен труд” се въвежда с кодекса на

труда и съгласно чл. 140, ал. 2 „Нощен е трудът, който се

полага от 22,00ч. до 06,00ч.”

Както основните заплати и техният размер, които

варират, така и нощният труд, който се заплаща, е

различен. Повечето медицински специалисти полагат и

нощен труд, който се заплаща по закони, утвърдени в

кодекса на труда.

Работещите медицински специалисти получават от

0,50ст. до 1,00лв. допълнително възнаграждение за час

нощен труд. Това, разбира се, е унизително малко и

недостатъчно за нощния труд, доколкото всички

работещи и полагащи такъв са наясно как с

натрупването си отнема от нормалното съществуване и

амортизира организма много по-бързо от дневния 8–10

часов труд. Нощният труд сам по себе си е стресогенен

фактор, който, както се оказва, е остойностен

унизително ниско.

Заплащането на медицинските специалисти в

спешните и интензивните клиники като тези по

реанимация и анестезиология са принизени до

обикновени кабинети. В тях работата е интензивна и

напрегната, като изискванията и спецификата, както и

разнообразието от пациенти, изискват

високоспециализирани грижи и умения. В тези звена

освен умения и знания за работа в тях, се изисква и

физическа издръжливост. В повечето клиники това е

вече задължително изискване, защото поради липсата

на достатъчен брой медицински специалисти и липсата

на здравни стандарти медицинските работници са

подложени и на физически изпитания за издръжливост.

6. КТД на национално ниво задължителен за

всички структури в здравеопазването.

Към момента КТД (Колективен Трудов Договор) не е

със задължителен характер, а с пожелателен. Това е

поредното абсурдно правило, което е прието от всички,

които се подписват в него, а именно министъра на

здравеопазване, казионните синдикати и представител

на медицинското съсловие, като към днешна дата това е
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г-н Кокалов. Всички те всяка година единодушно

приемат и подписват КТД раздел здравеопазване, в

който се определят основните заплати на всички

работещи в системата, както и изискванията към

работодателите и техните задължения. Досега, както

вероятно и занапред, този договор не се е променил и не

се е сключвал в голяма част от лечебните заведения и

общини. Неговият пожелателен характер трябва да

стане задължителен, което може да се случи само и

единствено с натиск, който можем да приложим ние,

медицинските специалисти, чрез ефективно стачкуване.

Нали не си представяте, че утре тези хора ще приемат

нещо, което ще ги ощети и ще ги задължи да работят в

интерес на работещите? С отказа си да подписват КТД

много от работодателите погазват и кодекса на труда

(КТ). Работещите на смени масово се подписват под

договори, в които пише, че полагат осемчасов работен

ден! Така работодателите избягват задължителните за

тях закони по КТ като осигуряването на работно

облекло, храна и напитки, полагаемия нощен труд за

седмица, както и задълженията при полагане на повече

от разрешеното в закона. Интересното в случая е, че

институциите, които би трябвало да следят за

спазването на законите, също отсъстват. Ако всеки си

вършеше работата, както трябва, нямаше да се налага

ние сами да се изправим срещу цялата бюрократична

система, исполински въздигнала се рамо до рамо с

бизнеса срещу нас, работещите. Задължителният КТД,

ако се спазва, осигурява ежегодно повишаване на

доходите на работещите.

7. Възможност за регламентирана сестринска,

акушерска и кинезитерапевтична практика.

В много от страните с добра, развита и работеща

здравна система медицинските сестри, акушерки и

кинезитерапевти имат правото да упражняват свободно

практики, попадащи под техните компетенции. За да

достигнем тези страни, е необходима промяна както на

структурата на съсловните организации, така и на

закона за здравеопазване, но също и въвеждането на

вече споменатите медицински стандарти.

8. Промяна на категорията труд.

Всички работещи медицински специалисти и лекари

са трета категория труд. Категорията труд определя

някои особено важни аспекти от живота на работещите

като размера на пенсиите, възрастта за пенсиониране,

както и ред други социални придобивки.

Ние, медицинските специалисти, полагаме труда си в

сфера, която постоянно се променя както като работна
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функционирането на системата човек. Ако днес някой от

нас е в реанимация, то утре може да се наложи да работи

в детска ясла, доколкото самите обстоятелства са се

променили. Това значи ли, че петнадесетте години,

прекарани в някои от тежките отделения например, са

нищо? Една не малка част от работещите в системата са

подложени и на стрес от физическа саморазправа. Моя

колежка загуби едното си око по време на дежурство в

психиатрична болница. Щом настояваме за промяна на

категорията труд, то значи има защо! Ние, работещите в

тази система, знаем по-добре от всеки друг причините

за тези промени и колко необходими са, ако искаме да

оцелеем и занапред.

Исканията от тази Декларация представляват основата –

първата стъпка към каквато и да било положителна реформа в

здравеопазването. Едно е ясно – не успеем ли да се преборим с

колективни действия и усилия, в някакъв момент всичкоще се

срути, а нашето бездействие ще допринесе за това. Самите ние

ще бъдем не по-малко потърпевши от всички останалижертви

на настоящата здравеОпасна система! Само с обединение

между медицинските специалисти и подкрепени от

обществото нашатанепреклонност би довела

до успех!

среда, така и като вид дейност, която полагаме. Но

всичко, което вършим, е свързано с човека, както и с

опазването на неговото здраве. Спецификите на труда

ни са многообразни – например работим с йонизиращи

лъчения и цитостатици, които имат опасни странични

ефекти върху работещите с тях хора. Някой би

възкликнал, че с тях се работи при определени условия.

Бихме отвърнали - но така е разбира се, стига

работодателят да ни ги е предоставил. Работата ни е

свързана с най-стресиращата от всички отговорности -

опазването на човека жив. Боравим с медикаменти, към

които някои от колегите получават алергични реакции

(разбирайте рискуват собственото си здраве в името на

чуждото, поставяйки пациента преди себе си). Работим с

кръвни продукти, секрети и рискуваме да се заразим с

какви ли не заболявания от хепатит, през сифилис, та

чак до СПИН. Някой би възкликнал, че се предполага

използването на предпазни средства. Бихме отвърнали -

но така е разбира се, стига работодателят да ни ги е

предоставил.

Нощният труд, който полагаме години наред,

условията, в които го полагаме и които също се

отразяват на организма и нормалното му

функциониране, са предпоставка за промяна в

категорията труд. На онези, които се противопоставят

на подобни искания с единствения довод, че не всеки от

нас работи в подобни опасни условия, отвръщаме, че

това може да заяви само напълно невеж за
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Палатковия
лагер

Палатковият лагер пред министерство на

здравеопазването беше логично последвала стъпка в

борбата на медицинските сестри за по-добри условия на

труд и по-добро здравеопазване. Протестът на 11

септември 2019 от 15 часа пред Народно събрание бе

посетен от хиляди хора, достатъчно на брой, за да

обградят с жива верига сградата. Нито представители на

Министерство на здравеопазването, нито на други

отговорни институции „благоволиха“ да дойдат и да се

срещнат с протестиращите. Амбицирани от успехa на

протеста и провокирани от отношението на министрите

и другите отговорни лица, още същата нощ група

медицински сестри, водени от лицето на протеста Мая

Илиева, започнаха палатков лагер пред Министерство

на здравеопазването. От една страна това целеше да

предотврати игнорирането на борбата на медицинските

специалисти. От друга, тази инициатива беше чудесен

метод за противопоставяне на медийното заглушаване

на свързаните със здравеопазването новини, както и

дезинформирането на обществото по темата като цяло.

Министерство на здравеопазването се намира на

ключово място в центъра на София, където ежедневно

преминават стотици хора. Там тези хора имаха

възможността да чуят лично от медицинските сестри за

същността на протестните им действия и да разберат

защо тази „здравеОпасна“ (както я наричаме) система не

работи .

Всяка сутрин именно на това място се поставяше

палатка, пред която бе разпъвана преносима маса с

информационни материали. През високоговорител

медицински специалисти на смени говориха за

състоянието на българското здравеопазване и

опасността от тоталното му сриване в следствие на

търговията с нашето здраве.

„В момента болниците са търговски дружества и като

такива трябва да реализират ПЕЧАЛБА!”

„Нашите заплати зависят от броя на преминалите
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пациенти по клинични пътеки, т.е ние трябва да се

радваме, когато вие сте болни и още по-болни .“

“Поради тази причина няма пари и стратегии за

профилактика!“

Това са част от посланията, отправени от страна на

медицинските сестри към обикновените граждани.

„Искате ли да заминем в чужбина и да няма кой да

изражда децата ви и да се грижи за вас, когато най-

много имате нужда? Възможно е тази ситуация да бъде

факт до две, най-много три години!“, бе другото

предупреждение, което спираше много забързани

обикновени граждани на мястото на протеста. Ето и още

някои:

„30 000 са липсващите медицински специалисти в

България, в момента много от тях работят на две дори

три работни места.“,

„Много специалисти са принудени да работят след

пенсия и до дълбока старост, за да оцелеят и да

компенсират липсата на млади кадри. “,

„Медицинските сестри са изключително преуморени

и често търпят лошо отношение от страна на лекари и

пациенти. Те са в лошо физическо сътояние и така

опасността от фатални грешки при приемането и

обгрижването на пациенти се покачва изключително

много.“

„В много от случаите се оказва, че болни обслужват

болни, като дори вече има и смъртни случаи на

работното място от преумора и психическо

натоварване.”

Всичко тези послания и предупреждения се съдържат

в скандирането, насочено към апатични минувачи по

време на протестите: „Елате при нас, протестът е за

вас...“

На 16 октомври 2019, уморени и отвратени от

безкрайни празни обещания, дори можем да кажем –

откровени и нагли лъжи от страна на министри и други

отговорни лица, протестиращите медицински сестри

преминаха към по-радикални действия. След планиран

разговор с министър Ананиев, който за пореден път се

опита да се „измъкне“ с най-общи приказки, те отказаха

да напуснат сградата и обявиха, че са готови да останат

там до изпълнение на исканията им. Новината бе
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светкавично разпространена сред медиите в интернет и

по телевизията. Пред министерството в рамките на час

се събраха много медицински сестри, студенти по

медицина, синдикалисти и граждани, които със

скандиранията си подкрепяха решените да останат в

министерството медицински сестри. След около пет часа

те все пак напуснаха инситуцията, най-вече заради

притеснения за физическото здраве на министър

Ананиев. Все пак инициативата беше достатъчна, за да

покаже, че те са готови на радикални действия и че

политиците рано или късно ще са принудени да

действат за изпълнението на техните искания. Това,

което министър Ананиев обеща тогава, бе въвеждане на

правила за разпределение на публичните средства,

които да важат за всички структури независимо от

собствеността, както и лимит на лекарските заплати. С

излизането си медицинските работници му оставиха

шанс да завърши започнатото. С министър Ананиев бе

уговорен срок, след който на нова среща да покаже

постигнатото, и отново ще бъде обсъдена ситуацията, за

да се върви напред. Обещанието остава неизпълнено

към момента на писане на тази статия (03.12), а двете

писма със запитване по темата - без отговор.

Отношението му е очевидно мудно и непрофесионално

и вече е факт трето писмо с искане на спешна среща с

него.

ПодпискавъвВарнаиСофияипозитивно развитиев

отношениетонаобикновенитегражданикъмпротеста

По време на палатковия лагер в София бе направена

неформална подписка, с която гражданите можеха да

застанат с имената си зад исканията на медицинските

сестри. В подкрепа на тази инициатива във Варна също

бяха организирани две информационни кампании,

придружени от събиране на подписи със същата цел.

Бяха събрани около 5000 подписа до 16 октомври.

Подписи се събираха и в другите градове. Благодарение

на тези кампании и разговорите с медицинските сестри,

до голяма степен се промени и отношението на

гражданите към протеста. Сега, след повече от 90 дни

палатков лагер, можем да кажем, че обикновените

пациенти разбраха истинската причина за

недоволството на медицинси работници. Исканията НЕ

са просто за заплати, а борба за оцеляване на цялото

българско население. Те са и възможен мотор за много

по-масови граждански протести, каквито очевидно

скоро ще станат факт за пореден път в страната ни.

Работа с други градове, организация и

следващ етап на протестите

След три месеца можем спокойно да заявим, че

палатковият лагер напълно успешно постигна своите

цели. Гражданите, особено софиянци, са много по-

добре информирани за случващото се и то от първо
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протестиращите от близо година медицински

специалисти. Срещата премина противоречиво, като все

пак министър-председателят и здравният министър

поеха ангажимент да се задействат по част от исканията

на протестиращите. Първите резултати се проявиха при

подписването на Националния Рамков Договор (НРД) в

края на декември, в който бе заложено не по-малко от

50% от приходите на болниците да отиват за разходи за

персонал, а заплатите на сестрите и лекарите трябва да

са в съотношение 1 към 1.6. Това определено е стъпка в

правилната посока, като, ако бъде приложено правилно,

ще повиши заплатите на медицинските специалисти и

ще доведе до по-справедливо разпределение на общия

доход от медицински дейности. В същото време, то

едвали ще се отрази изобщо на медицинските

специалисти от по-малките болници във вътрешността

на страната, които са с по-малки доходи. Увеличението

зависи също така и от промените в цените на

клиничните пътеки за следващата година. Така че

новите правила за съотношението на разходите за

персонал са твърде далеч от искането за основна

работна заплата на медицинските специалисти,

фиксирана на размера на 2 минимални работни заплати

за страната, около което се обединиха хиляди

медицински специалисти от цялата страна. Искане,

което, когато бъде изпълнено, ще гарантира

чувствително увеличение на доходите за всички

медицински специалисти – независимо в кой град и в

лице. Освен това палатковият лагер бе посетен и

подкрепен от медицински специалисти от различни

градове на страната. Сред тях бяха хора от Сливен,

Пазарджик, Козлодуй, Варна, Русе, Враца, Стара Загора,

Пловдив, Кърджали и Златоград. На място имаше и

непрекъснато представители на Автономна

работническа конфедерация (АРК), които подкрепяха

морално и физически протестиращите медицински

специалисти.

На 15-ти декември бе проведен поредният

национален протест, който прерастна в денонощен

палатков лагер пред Министерски Съвет. Това в крайна

сметка принуди министър-председателя Бойко Борисов

най-после да благоволи да приеме на среща
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коя болница работят и независимо дали тя е държавна

или частна. Изпълнението на това искане е и

необходимо условие за започването на каквато и да било

позитивна реформа в здравеопазването, която да

осигури достатъчно медицински специалисти за

изнемогващата поради недостиг на кадри система и по

този начин да гарантира добри условия на труд за

работещите в сектора и адекватно здравеопазване за

пациентите. Така че ние сме длъжни да продължим с

оказването на натиск и прилагането на всякакви

действия, които са по силите ни, за да спомогнем за

осъществяването на това искане. Едно е ясно – ако

бездействието на министър Ананиев и министерски

съвет продължават, тези действия ще са радикални.

Еднапенсионирана
медицинска сестра за

проблемите в здравеопазването

Здравейте скъпи колеги - пенсинонирали се вече, но

все още работещи в болното ни Здравеопозване!

Това е моята история - историята на една

пенсионирала се медицинска сестра, работила 47 години

за родното ни здравеопазване.

Мечтата ми да упражнявам професията медицинска

сестра се сбъдна. Завърших образованието си с пълен

отличен и по тази причина бях разпределена да работя в

една от най-големите болници в родния ми град, в едно

от най-тежките отделения, където работих 30 години.

Последва работа в не по-леко отделение за още 7

години. Пенсионирах сe с 300 лв пенсия, при което

започнах да работя на две места - очевидно защо, и така

сама превърнах живота си във "филм на ужасите".

Въпреки това аз продължих да практикувам заради

призванието да оказваш помощ на хора в беда, заради

съпреживяването на болките, заради неминуемите

емоции и желанието да помагаме, заради сърцето, което

влагаме всекидневно, изпълнявайки задълженията си.

Това е най-важната характеристика на нашата

професия - съпричастността и грижата за болния.
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С натрупването на опит отговорностите ми растяха,

защото освен всичко останало трябваше да обучавам и

младите новозавършили медицински сестри, тъй като

"скачайки" от студентската скамейка, при настоящата

програма за практическо обучение, новопостъпилите са

подготвени само за основните медицински дейности, но

не и за спецификата в отделните сектори. Още по-

голямо е натоварването, когато работиш без лекар -

трябва да имаш способност за вземане на адекватни

решеня в екстремни ситуации в рамките на

компетентността на медицинската сестра.

Скъпи колеги, пиша това, защото това не е само моята

история, това е и Вашата история!

Но... въпреки трудностите, мизерното заплащане,

напрегнатите дежурства, стреса и предизвикателствата

на професията, голяма част от съсловието ни желае да

продължава да упражнява точно тази професия, защото

тя е ПРИЗВАНИЕ.

Но в момента условията на труд в сектора са такива,

че медицинската сестра поради липсата на кадри влиза

в ролята на "многоръкия Шива". Основното

предизвикателство пред всички нас е да упражняваш

професията си и да останеш ЧОВЕК!

Поради тази причина, когато започнаха първите

протести, аз за себе си реших и веднага се включих на

първа линия. Защото считам, че ние - пенсиониралите

се вече медицински сестри, можем да променим

ЗдравеОпасната система в България. Ние сме прекарали

целия си живот в системата и я познаваме в детайли.

Реформите се случиха пред очите ни и ние знаем къде са

проблемите и знаем много добре кога някой ни хвърля

прах в очите и кога някой наистина се опитва да работи

за нас, за съсловието и за българското здравеопазване.

Включването активно в протестите и в новия синдикат е

въпрос на достойнство - ние сме длъжни да подкрепим

колегите си, които се борят за достойно заплащане, за

премахване на търговските дружества и клиничните

пътеки. Ние имаме нужния опит да помогнем на по-

младите ни колеги, които днес са на първа линия на
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протестите.

Скъпи колеги, пенсионери - всички ние работихме

задружно, като едно семейство, а за по-младите ние

бяхме и оставаме техни родители. Когато децата ни

преминават през трудни изпитания, наш дълг е да ги

подкрепим! Защото те са тези, които ще се грижат за

нас, за нашите деца и внуци! В този ред на мисли, искам

да ви споделя нещо за финал: "Животът е един

непредсказуем миг" - затова всяка от нас би следвало да

се замисли и с морала на един любящ родител да се

запита:

„Не е ли редно всички работещи пенсионери да

застанем зад протестиращите сестри от цялата страна и

да помогнем за спасяването на българското

здравеопазване?“

БЪДЕТЕ БЛАГОСЛОВЕНИ И ЧЕСТИТИ!

Дима Ненкова


