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2020  година  бе  наситена 

със  събития.   Точно  една 

година  след  началото  на 

протестите,  Синдиката  на 

Българските  Медицински 

Специалисти  (СБМС) 

организира  протест  пред 

Пирогов  в  защита  на 

репресирана  колежка, 

който  прерастна  в 

постоянен  палатков  лагер 

пред  Министерски  Съвет  с 

искания  за  спешна 

реформа  в 

здравеопазването, 

достойни  заплати  и   условия 

на  труд  за  работещите  в 

сектора.

Исканията  остават 

същите  от  написването  на 

националната  Декларация 

през  Март  201 9,  а   именно:

1 .   Достойни  заплати  за 

медицинските  специалисти.  

Установяване  на  еднаква 

основна  заплата  за  всички 

медицински  специалисти  в 

цялата  страна  в  рамките  на  2  /

две/  минимални  работни 

заплати  за  страната;

2.   Слагане  край  на 

търговията  с  човешкото 

здраве.   Премахване  на 

търговския  статут  на 

болниците;

3.   Промяна  в  категорията 

труд;

4.   Връщане  на  медицинските 

стандарти.

Властта  отказа  дори  да  чуе 

исканията  въпреки  факта,  че 

стотици  медицински  сестри 

мръзнаха  дни  наред  под 

прозорците  ѝ.   Тогава  пет 

смели  сестри  се  решиха  на 

радикални  действия  –  те 

влязоха  у  помещенията  на 

Здравната  Комисия  в 

сградата  на  Народното 

Събрание  и   се  барикадираха 

Сестрите  ще  се  борят  до  победата!
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вътре,  отказайки  да  напуснат  докато  не  бъдат 

чути.

Управляващите  реагираха  неадекватно.  

Социалният  министър  обяви  акцията  за 

“политическа”,  въпреки  че  исканията  на 

сестрите  не  са  за  оставки,  а   за  реформа  в 

здравеопазването,  достойни  заплати  и   условия 

на  труд  за  медицинските  специалисти.   Към 

медийните  атаки  срещу  тях  се  включиха 

“Патриотите”   и   други  политически  сили,  както  и  

подопечните  им  медии.   Синдикалисти  от  АРК, 

заедно  с  медицински  сестри,  пациенти  и  

солидарни  граждани  останахме  пред 

сградата  в  подкрепа  на  сестрите.

Окупацията  на  медицинските  сестри 

продължи  след  като  цяла  нощ  властта  се 

опитваше  да  ги  изведе  от  сградата  на  бившия 

Партиен  Дом,  където  се  помещава  Здравната 

комисия.   Служители  на  НСО  опитаха  да 

притиснат  протестиращите  и   да  ги  откажат  от 

окупацията.   Те  спряха  тока  в  сградата,  а  

впоследствие  опитаха  да  ги  изведат 

насилствено,  бягайки  хаотично  по  покривите  и  

терасите  на  сградата.   Въпреки  това  сестрите 

продължиха  да  удържат  натиска  и   останаха 

непримирими  –  “няма  да  излезем  докато 

исканията  ни  не  бъдат  чути”.  

В  екстремни  ситуации  като  тази  цялата  тиня 

на  българското  общество  изплува  на 

повърхността.   Откакто  петте  смели  сестри 

окупираха  Парламента,  срещу  тях  се  насъска 

цялата  раболепна,  добре  захранена  пасмина 

обграждаща  и  поддържаща  властта  в 

страната.   Придворните  организации  БЛС  и 

КНСБ  започнаха  да  пускат  изявление  след 

изявление  срещу  медицинските  сестри.  

Депутати  от  парламентарната  трибуна  ги 

нарекоха  “терористки”,  докато  краставите 

кучета  от  Пик,  Блиц  и   прочее  парцали  заръфаха 

бясно  осмелилите  се  да  се  борят  работнички.

Председателят  на  Здравната  комисия  в  НС 

Даниела  Дариткова  заплю  медицинските 

сестри  като  психически  неадекватни.   Асен 

Балтов  пък,  директор  на  Пирогов, 

собственоръчно  написа  декларация 

заклеймяваща  правото  на  медицинските 

специалисти  да  се  борят  за  достойно 

заплащане,  като  дори  тръгна  из  социалните 

мрежи  да  призовава  хората  да  не  подкрепят 

сестрите.   Неговите  думи  започнаха  да  се 

преповтарят  от  устите  на  всички  печалбари, 

впили  зъбите  си  в  българското  здравеопазване 

и   страхуващи  се  да  не  изпуснат  кокала.

А  именно  това  е  найголямата  опасност, 

която  те  виждат  в  медицинските  сестри.  

Защото  те  се  борят  не  само  за  себе  си,  но  и  

за  всички  нас  –  пациенти  и   работници,  жертви 

на  българската  здравна  система,  която  от 

години  се  е  превърнала  в  дойна  крава  за 
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бизнесмени,  тарикати,  директоримилионери  и  

всякакъв  друг  вид  отрепки,  трупащи  милиони 

на  гърба  на  живота  и   здравето  на  цяла 

България.

Множество  лекари  изразиха  възмущението 

си  от  действията  на  БЛС  и  самозабравилия  се 

директор  на  Пирогов,  както  и   от  това,  че 

ръководствата  на  тези  две  казионни 

организации  си  позволяват  да  обиждат  цяло 

едно  съсловие,  да  всяват  разделение  и  

омраза  сред  лекарите  и   медицинските 

специалисти  и   да  противопоставят 

работещите  в  сферата  на  здравеопазването.  

Те  се  разграничиха  от  действията  на 

ръководствата  на  БЛС  и  КНСБ,  и   обявиха,  че 

няма  да  позволяват  те  да  говорят  от  тяхно  име 

и   да  въвличат  цялото  лекарско  съсловие  в 

безсрамното  обслужване  на  властта,  което  се 

разигра  пред  очите  на  цяла  България.

В  крайна  сметка  петте  медицински  сестри 

бяха  изведени  от  сградата,  а   правителството 

отказа  да  изпълни  исканията  им.   Но  моралната 

победа  бе  все  пак  извоювана.   Днес  из  цялата 

страна  се  говори  за  реформа  в 

здравеопазването  и   се  обсъждат  исканията 

на  медицинските  сестри.   Именно  това  е  най

важното  постижение  на  непримирите  пет.   На 

всички  е  ясно,  че  няколко  борбени  жени  не 

могат  да  предизвикат  дълбока  реформа  в 

здравеопазването.   Но,  от  друга  страна,  те 

могат  да  предизвикат  всички  нас  да 

съучастваме  в  борбата  за  нейното 

осъществяване.   И   го  направиха.   Топката  е  в 

нашето  поле.   Всички  ние  –  работници  в 

здравеопазването  и   извън  него,  пациенти  и  

граждани  –  вече  сме  принудени  да  изберем 

страна:   или  да  застанем  зад  паразитите,  които 

трупат  печалбите  си  на  гърба  на  живота  и  

здравето  на  стотици  хиляди  българи,  или  да 

застанем  зад  исканията  на  борбените 

медицински  сестри  и   да  допринесем  за 

промяната.  

На  чия  страна  си  ти?
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От  вече  шест  месеца    Синдикат  на  Българските  Медицински 

Специалисти  (СБМС)  и  Автономна  Работническа 

Конфедерация  (АРК)  се  присъединиха  към  Европейската  мрежа 

срещу  приватизацията  и  комерсиализация  на  здравеопазването 

и  социалните  грижи.  Подолу  ще  откриете  декларацията, 

приета  от  синдикатите  и  социалните  движения  на 

членуващите  в  мрежата  медицински  работници,  издигаща 

основните  принципи  и  програма  на  международната 

организация.

Варшава,   6  и  7  октомври  2012  г.

Европейската  мрежа  срещу  приватизацията 

и   комерсиализацията  на  здравеопазването  и  

социалните  грижи,  която  се  срещна  на  6  и   7  

октомври  201 2  г. ,  потвърди  основните  си 

позиции  дефинирани  в  декларацията  от  Нантер 

през  Май  201 2  г.   Тези  позиции  включват 

универсален  достъп  до  здравеопазване, 

неговото  публично  или  базирано  на  социални 

приноси  финансиране  в  зависимост  от 

страната,  опазването  му  от  логиката  на 

пазара,  както  и   една  действителна  здравна 

демокрация.

Здравето  е  право  на  всички  ни.   Поради  това 

и   мрежата  изисква  равен  достъп  до 

здравеопазване  без  каквито  и   да  било 

ограничения  (финансови,  географски, 

културни,    полови,  по  произход  и   т.н. ).

В  зависимост  от  страната,  мрежата 

защитава  публичното  или  базирано  на 

социални  приноси  финансиране,  имайки 

предвид  капацитета  на  всички  за  плащане  на 

членски  внос.

Според  нас  здравната  система  трябва  да 

се  основава  на  публични  или  наистина 

нелукративни  изпълнители.   Здравето  не  е 

стока.   Всичко  имащо  връзка  с  него  следва  да 

се  пази  от  печалбарство,  найвече  когато 

става  дума  за  апетита  на  мултинационални 

компании,  склонни  да  виждат  в 

здравеопазването  потенциален  източник  на 

лесни  печалби.

Мрежата  желае  да  стимулира  здравната 

демокрация,  която  позволява  на  населението  и  

социалните  актьори  да  изиграят  активна  роля 

при  вземането  на  решения,  касаещи  посоката 

на  политиките  и   това  как  биха  могли  да  се 

реализират,  в  допълнение  към  самото 

управление  на  здравеопазването.   Целта  ни  е 

това  да  стане  на  всички  нива:   организация, 

финансиране,  обществена  грижа,  както  и  

определящите  зравеопазването  фактори.

Решаването  на  тези  четири  проблема 

СБМС  и  АРК:   част  от  Европейската  мрежа  срещу  приватизацията 

и  комерсиализацията  на  здравеопазването  и  социалните  грижи
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включва  прекратяване  либералните  политики 

на  регионално,  национално  и   европейско  ниво.  

За  целта  мрежата  ще  работи  за:  

–  насърчаване  обмена  между  членове  у 

различните  страни;

–  анализиране,  издигане  на  предложения  и  

съвместни  изисквания;

–  повишаване  информираността  на 

обществото  и   тази  на  участниците  в  здравната 

система;

–  мобилизиране  и   ръководене  на  рекламни 

кампании.

Мрежата  възнамерява  да  разшири 

стратегията  си  на  всички  нива:  

–  преминавайки  от  идеята  за 

здравеопазване  към  тази  за 

справяне  с  решаващите 

здравни  фактори;   т.е.   правото 

на  труд,  условията  му, 

жилищните  такива,  както  и  

околната  среда  изобщо;

–  преминавайки  от  борба  на 

местно  и/или  професионално 

ниво  към  пообщи,  глобални 

кампании,  обединявайки 

обществеността;

–  увеличавайки  броя  на 

участващите  в  мрежата  страни, 

както  и   този  на  споделящите 

обща  кауза  организации, 

представлявани  или 

съществуващи  на  европейско  ниво;

–  преминавайки  от  проблеми,  свързани 

изключително  със  здравеопазването  до 

стратегии,  насочени  към  отстраняване  на 

причините  за  неговото  влошаване,  т.е.  

противопоставяйки  се  на  сближаването  на 

европейските  политики  за  строги  икономии, 

инструментализацията  на  дълговете, 

прилагането  на  европейските  договори, 

включително  и   на  бюджетен  пакт;

–  разширявайки  националните  анализи  и  

установяване  кампания  за  отчитане  на 

европейските  проблеми  чрез  провеждане  на 

широки  дебати.
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Казано  поконкретно,  членовете  на  Мрежата 

се  задължават  да  участват  активно  в  следния 

план:  

–  Мрежата  се  ангажира  на  първо  място  да 

действа  като  инструмент  за  действие/

противодействие  при  среща  със  събития  и  

политики,  засягащи    основните  ни  принципи;

–  членовете  на  Мрежата,  а   и   самата  Мрежа, 

в  опит  да  подобрят  и   засилят  способността  си 

за  навременни  действия,  ще  подемат 

систематични  инициативи  за  установяване  на 

контакти  с  организации  и   мрежи  в  други 

страни;   в  тази  рамка  те  ще  участват  активно  в 

силни  вътренационални  и   международни 

социални  сблъсъци;

–  въз  основа  активното  участие  на  членовете 

си,  Мрежата  ще  разработи  обща  сравнителна 

таблица  за  всички  страни,  с  цел  да  се  опознаят 

различните  форми  на  приватизация  и  

комерсиализация,  както  и   тяхното  въздействие 

върху  здравето,  позволявайки  по  този  начин 

изготвянето  на  предложения/искания.   За  да  се 

постигне  тази  цел,  може  да  бъде  иницииран 

европейски  проект;

–  Мрежата  ще  се  стреми  да  организира 

секретарят,  издирвайки  изследвания  а  на 

местно,  регионално  или  европейско  ниво.

На  7   април  2021   г.   –  ден  срещу 

комерсиализацията  на  здравеопазването  – 

мрежата  предлага  да  фокусира  силите  си  в 

посока  политики  за  грижа  за  старите  хора.  

Дотогава  членуващите  в  нея  организации  ще 

инициират  информационна  кампания  относно 

бизнеса  със  старите  хора  и   условията  на  труд 

на  работниците  в  този  сектор,   като  ще  изготвят 

и  становища  към  европейските  депутати  по 

тези  въпроси.  

http://www.europehealthnetwork.net
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Към  настоящия  момент,  в  края  на  месец 
ноември,  над  3800  медицински  служители 

са  заразени  с  Ковид19,  22ма  от  тях  загубиха 
битката  с  болестта. Освен  тези човешки жертви, 
Ковид19  донесе  и  очакваната  криза  в 
българското  здравеопазване,  въпреки 
твърденията  на  властта,  че  се  подготвя  активно 
от  март  месец.  Макар  всички  обещания,  че 
държавата ще  е  готова  за  очаквания  есенен  пик 
на  коронавируса,  още  в  първата  седмица  на 
драстично  покачване  на  случаите,  болниците 
започнаха  да  се  огъват  една  по  една  като 
сламени клечки.

За първите шест месеца от пандемията (10.03
10.09.2020  г.)  България  даде    702  жертви,  а 
обстановката  бе  сравнително  спокойна. 
Последните  два  месеца  обаче  (10.0910.11.2020 
г.)  смъртните  случаи  се  повишиха  отчайващо 
много    1000  нови  жертви  само  за  два  месеца, 
като  към  средата  на  ноември  цифрата  е  почти 
тройна    2130  починали.  Възрастта  на 
хоспитализираните  пациенти  драстично  падна, 
а  все  почесто  има млади  пациенти,  стигащи  до 

апаратно  дишане  заради  неспазване  на мерките 
и подценяване на симптомите. Единственото по
отчайващо  от  тази  черна  статистика  е 
положението  в  самите  болници    места    няма, 
персонал    няма,  лекарства    няма,  линейки  с 
болни обикалят от болница до болница, а лекари 
се  молят  да  приемат  пациента  им.  Здравната 
система  е  пред  разпад  –  което  ясно  крещи  за 
"подготвката"  на  държавата  през  пролетта  и 
лятото.

В  същото  време  ЕС  задели  750  млрд.  евро  за 
странитечленки,  за  стабилизират  икономиките 
след коронакризата. Откриват  се нови болници 
и  отделения,  увеличават  се  медицинските 
заплати,  има  безплатен  транспорт  за  лекари  и 
прочее  политики  за  насърчаване  и  подобряване 
на  здравния  сектор,  който  трябва  да  устои  на 
есенното  приближаващо  коронацунами.    А  в 
една  паралелна  вселена  в  България  Ричард 
Алибегов  предлага  да  се  намалят  децибелите  в 
заведенията,  за  да  не  плюят  хората  по  време  на 
разговор.

Болниците  преливат  от  задушаващи  се 

Здравеопазване  и  пандемия  или       

пътят  на  предизвестения  разпад
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пациенти, между които туктам прехвърча някой 
изнемогващ  лекар  или  сестра.  Има  единствено 
легла,  но  както  заяви  и  др  Неделчо  Тотев, 
председател  на  Сдружението  на  общинските 
болници  в  България:  „кой ще  лекува  хората,  на 
тези  легла?"  и  поважното  "има  разлика  между 
креват и болнично легло?“

Дори  в  сходни  дясно
популистки  режими  като  този 
на  ГЕРБ,  виждаме  конкретни 
мерки  за  засилване  на 
здравеопазването.  В  Унгария 
на  Орбан,  иначе  пръв  приятел 
на  Борисов,  вдигнаха 
заплатите  на  лекарите  с  близо 
50%, а на медицинските сестри 
със  70%,  с  тенденция 
увеличението  да  продължава 
през  следващите  години.  В 
България  трайно  си  вдигнаха 
заплатите  само  депутатите  –  с 
500  лв.  от  есента  на  тази 
година.  За  медицинския 
персонал  увеличения  няма  – 
само  бонуси,  разбира  се,  най
вече  от  догодина.  Тогава 
лекарите  ще  получават 
допълнително  невижданите 
600  лева  към  заплатите  си,  по  360  лева  се 
предвиждат  за медицинските  сестри и по  120  за 
санитарите.  Но  всичко  това  само  за  2021  г.  – 

когато  кризата  отмине,  отминава  и  бонусът,  за 
да  може  да  продължи  мизерстването  на 
останалите живи. Няма друга страна в ЕС, която 
да гори, а още да се говори за "бонуси".

Предлагаме  кратък  обзор,  който  бегло 
обрисува  плачевната  картина  за  ситуацията  в 

различните  краища 
на  България.   
Събитията  говорят 
сами  по  себе  си  за 
състоянието  на 
здравната  ни  система 
и  доколко  тя  е 
приоритет на властта:

В  София  места  по 
болниците  почти 
няма,  редица 
пациенти  загубиха 
живота  си,  чакайки 
да  бъдат  настанени 
някъде.  Водещи 
болници  като  ВМА  и 
„Св.  Иван  Рилски“ 
отправиха  апели  за 
дарения  и 
доброволци.  Десетки 
лекари  от 

Александровска  болница  подадоха  оставки, 
защото  болницата  планира  преместването  на 
клиниката  по  трансплантации  и  разкриването 

Супермен

Супервумен

Супер‐сестра
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на  COVID  отделение  на  нейно  място.  Лекарите 
от  Университетска  специализирана  болница  за 
активно  лечение  по  онкология  протестираха 
срещу  поредното  нелепо  решение    в  болницата 
да  се  отвори  COVIDотделение  с  30.  При 
положение, че онкоболните пациенти са основна 
рискова  група,  а  лекарите  добавиха,  че  сградата 
е  стара,  коридорите  и  асансьорите  са  общи  за 
всички  лекари  и  пациенти  и  те  не  могат  да 
осигурят  изолация  на  болните,  нито  да 
ограничат евентуално вътреболнично огнище.

През    ноември  болницата  в  Свищов  обяви 
бедствено  положение.  Лечебното  заведение 
остана  без  лекари  и  медицински  сестри  за 
лечение  на  пациенти  с  коронавирус.  Болните  с 
коронавирусна  инфекция  се  лекуваха  от  кмет 
доброволец,  който  се  зарази.  Разболя  се 
единствената  медицинска  сестра,  която  близо 
месец  сама  са  грижеше  за  пациентите  в 
препълненото  Covid  отделение.  Веднъж  в 
седмицата  идват  лекари  от  далечните  Сливен  и 
Павликени  да  се  грижат  за  пациентите.  В 
момента  положението  се  закърпва  от  двама 
лекари  депутати  от  БСП,  търсят  се  лекари 
специализанти.  Може  да  се  каже,  че  Свищов  е 
един  от  многото  градове,  оставени  "да  се 
спасяват".

През ноември и  болницата  в Шумен достигна 
пълния  си  капацитет  в  борбата  с  Ковид19,  а 
вече  не  може  да  праща  пациенти  към  Варна, 

помеже  и  там  няма  свободни  места.  Търси  се 
пренасочване  на  пациенти  към  болницата  във 
Велики  Преслав,  но  там  средната  възраст  на 
медицинските сестри е 67 години, а на лекарите 
около 72.

Още от април пък болницата в Добрич остана 
без  инфекциозно  отдеделение.  Впоследствие  от 
болницата  отправиха  и  призив,  че  спешно  се 
нуждаят  от  34ма  лекари  и  77  сестри  в  почти 
всички  отделения.  19  от  практикуващите  в 
момента лекари  са в пенсионна възраст, както и 
37 от медицинските сестри.

Враца  може  да  се  похвали,  че  е  една  от 
областите  с  найвисока  средна  заплата  в 
България,  но  изглежда  това  не  се  отнася  за 
местната  болница,  от  която  излязоха 
потресаващи  кадри  за  условията  на  борба  с 
Ковид19.  В  отделението  се  редуват  два  екипа   
сменят  се  през  седмица.  Към  днешна  дата  има 
един  лекар  и  две  сестри.  През  последните  дни 
санитар  няма,  а  19  от  медиците  са  с 
положителни  проби  за  коронавирус.  “Има  хора, 
които  работят  с  един  защитен  костюм  5  дни. 
След  това  си  го  перат  и  дезинфекцират  вкъщи”, 
разказаха от персонала пред “ТВ Враца”

В  безизходица  е  и  болницата  в  Каварна.  Там 
няма дори един лекар, който да работи в COVID
сектора, защото повечето медици са пенсионери 
и  попадат  в  рисковата  група."Ако  някой  от 
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колегите,  въпреки  всичко  реши  да  влезе  от 
други  отделения,  това  означава,  че  това 
отделение трябва да му спре дейността", каза др 
Християн Зафиров, директор на МБАЛКаварна.

В  инфекциозното  отделение  на  Кавловската 
болница  също  липсва  персонал,  болните  се 
обслужват  от  единствения  инфекционист  др 
Анета  Милушева,  а  старшата  сестра  се  готви  да 
напусне.  29  са  пациентите  с  коронавирусна 
инфекция  в  отделението,  а  сред  тях  са  и 
анестезиологът  на  болницата  и  заместник
кметът Стойо Карагенски.

Могат  да    се  изредят  още  десетки  примери  – 
от  Благоевград,  Видин,  Сливен,  Търговище, 
Разград…на  фона  на  кризата  дойде  и 
признанието,  че  към  момента  в  страната  не 
достигат  30  000  медицински  сестри.  Исканията 
им,  поставени  още  в  началото  на  годината, 
обаче  още  не  са  изпълнени,  а  за  реформа  не  се 
говори.  Единственото,  което  държавата 
предприе,  освен  временни  бонуси  за 
специалистите  на  „първа  линия“,  е  да  промени 
закона  за  лечебните  заведения,  според  която 
членове на управителните и контролните органи 
на държавните болниците вече ще се назначават 
и  освобождават  от  Агенцията  за  публичните 
предприятия  и  контрол,  а  не  от  министъра  на 
здравеопазването,  както  беше  до  сега.    Което 
единствено  и  само  затвърждава  визията  на 
ГЕРБ,  че  болниците  са  търговски  дружества  и 

трябва да се управляват като такива.

Tочно  тук  е  основата  на  проблемите,  които 
Ковид19 само оголи, що се касае до българското 
здравеопазване.  Несъмнено  едни  поадекватни 
и  своевременни  действия  от  страна  на 
държавата  можеха,  а  и  все  още  могат  да  спасят 
не  само  човешки  животи,  но  и  здравния  сектор 
или  поне  това,  което  е  останало  от  него.  Но 
колапсът  на  здравеопазването  бе  неизбежен  и 
неговата “предизвестена смърт” е заложена през 
далечната  2002  година.  Тогава  започна  т.нар. 
“реформа  в  здравеопазването”,  която 
постепенно  изгради    облика  на  системата, 
такава каквато я познаваме днес – корумпирана, 
анитисоциална  и  нечовешка  –  както  за 
работещите  в  нея  така  и  за  пациентите. 
Реформата  от  2002  г.    се  проведе    в  2  основни 
направления,  като  целта  бе  да  бъдат  наложени 
  догмите  на  пазарната  икономика  върху  най
важния  от  социална  гледна  точка  сектор  в 
страната.

Първото  направление  бе  въвеждането  на 
пазарен  механизъм  за  преразпределение  на 
държавното  финансиране,  като  за  целта  бяха 
създадени  НЗОК  и  системата  от  клинични 
пътеки,  чрез  които  НЗОК  контролира  и 
  разпределя  харчовете  на  принципа  “парите 
следват  пациента”.  Това  се  превърна  в  мащабен 
генератор  на  корупция  и  стана  причина  за 
разделението  на  медицинските  специалисти  на 
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привилегирован  елит,  който  чрез  връзки  и 
лобизъм  е  натопил  пръстите  си  в  кацата  с  най
апетитните  клинични  пътеки;  и  лекарски  и 
сестрински пролетариат, който едва преживява с 
мизерни заплати.

Вторият  стълб  на  пазарната  реформа  в 
здравеопазването  бе  трансформирането  на 
болниците  в  Търговски  дружества. 
Непосредственият ефект от тази трансформация 
бе  даването  на  неограничена  власт  на 
директорите на болници над условията на труд и 
заплащането  на  здравните  работници.  Стана 
възможно  и  гротескно  обогатяване  на    на  тези 
директори  за  сметка  на  всички  работещи  в 
сектора, и на пациентите.

При  това  положение,  нищо  чудно,  че 
здравната  ни  система  не  издържа  теста,  пред 
който  ни  изправи  глобалната  пандемия.  Това  е 
нещо,  което  вече  не  можем  да  променим.  Това, 
което  можем  да  направим  обаче  е  да  научим 
уроците, които ни преподаде разпадащия се под 
краката  ни  неолиберален  здравен  модел  и  да 
излезем  от  пандемията  твърдо  решени  да  го 
изкореним из основи и да положим началото на 
една  социална  трансформация  на  здравната  ни 
система, така че тя да обслужва всички.

Само  солидарността  може  да  е  в  основата  на 
тази  борба  за  здравеопазване.  Квебек,  Канада  е 
пример  затова.  Там  преди  две  години  доктори 

отказаха  повишение  на  заплатите  и  се  обявиха 
против огромната разлика в заплащането между 
лекари и сестри. Солидарността е възможна, ако 
излезем  от  илюзиите  за  справедлив  пазарен 
принцип  и  конкуренция,  защото  това  са  само 
тактики  за  разделение  и  създаване  на 
конфликти  сред  работещите  в  сектора  на 
здравеопазването.
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Борбите  в  сектор  здравеопазване  през 

последните  две  години  бяха  водени  от 

медицинските  сестри.   В  мнозинството  си, 

лекарите  останаха  пасивни  (с  малки 

изключения),  а   едно  малцинство  от  лекари  – 

лично  облагодетелствани  от  търговията  със 

здравеопазване  –  си  позволиха  открито  да 

застанат  срещу  промяната  в  сектора.   Но  има 

един  играч,  който  като  че  ли  всички  подценяват 

и   не  включват  в  сметките  си,  но  който  е  на  път 

да  се  включи  в  борбата  и   да  наклони  везните  в 

посока  промяна.   Става  дума  за  низовия 

персонал  на  болниците  като  цяло  и   в  частност  – 

санитарите.  

Санитарите  споделят  общи  интереси  със 

своите  колеги  и   колежки  медицински 

специалисти  и   имат  общи  проблеми  –  ниско 

заплащане,  лошо  отношение  от 

висшестоящите,  мизерни  условия  на  труд  и   т.н.    

Санитарите,  както  и   сестрите,  са  пряко 

засегнати  от  системата  за  търговия  с  човешко 

здраве,  която,  чрез  превръщането  на 

болниците  в  търговски  дружества  прави 

работниците  зависими  от  схемите  с  клинични 

пътеки  на  директора  и  лекарския  елит,  които 

добиват  едноличната  власт  да  се 

разпореждат  като  частници    с  размера  на 

заплащането  и   условията  на  труд  в 

държавните  болници.   За  санитарите  тези 

пазарни  механизми  представляват  още  по

голям  бич,  тъй  като  освен  изкуствено  ниски 

заплати  и   лоши  условия,  те  често  означават  и  

наемане  на  договор  през  външна  фирма  или 

трудова  агенция,  което  хвърля  работещите  в 

тази  сфера  в  още  поголяма  несигурност.  

Именно  тази  несигурност,  както  и   традицията 

на  пасвиност  и   търпение  в  сектора  са  причина 

за  почти  напълно  отсъстващите  борби  сред 

санитарите  и   съответно  на  пълната  стагнация  в 

заплащането  и   влошаващите  се  условия  на 

труд.  

Доскоро  изглеждаше,  че  няма  изход  от 

порочния  кръг  на  мълчание,  страх,  подчинение 

и   несигурност.   Но  ситуацията  в  сектора  се 

промени  драстично  след  началото  на  борбите 

на  медицинските  специалисти  и   това  без 

съмнение  се  отрази  и   на  останалите  заети  в 

сектора.   Доказателство  за  това  са 

избухването  на  спорадични  борби  на 

санитарите  за  подобряване  на  условията  на 

труд  и   увеличение  на  заплатите,  като  например 

тази  в  Силистра  преди  няколко  месеца.   Малко 

след  това  в  найголямата  болница  в  страната  – 

Пирогов,  санитарите  създадоха  своята  първа 

В  синдиката  има  място  за  всички
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независима  синдикална  секция  към 

Автономната  Работническа  Конфедерация 

(АРК).   Без  съмнение  и   други  скоро  ще 

последват  техния  пример.  

Важно  е  всички  ние  –  работещите  в 

българското  здравеопазване  –  найпосле  да 

разберем,  че  единственият  начин  да  се 

преборим  за  достойно  заплащане  и  добри 

условия  на  труд    е  да  разчитаме  на  самите 

себе  си  и   на  нашите  колеги.   Единственият 

начин  да  се  трудим  с  достойнство  е  да  се 

обединим  с  нашите  колеги  и   колежки  в 

независим  синдикат  и   да  отстояваме  заедно 

своите  права  и   интереси.  

Независимо  дали  работите  в  здравно 

заведение    като  санитар,  шофьор  или 

медицински  специалист,  ако  решите,  че  сте 

готови  да  поемете  инициатива  и   да  се 

организирате  заедно  с  вашите  колеги  –  знайте, 

че  има  стотици  медицински  сестри, 

синдикалисти  и   работници  от  други  сектори, 

които  ще  бъдат  рамо  до  рамо  с  вас  и   ще  ви 

помагат  на  всяка  стъпка.   Не  се  колебайте  да 

се  свържете  с  АРК  или  СБМС  –  ще  откриете 

нашите  контакти  на  последната  страница  на 

този  бюлетин.  

На  произвола  и   униженията  трябва  и   ще  бъде 
сложен  край!  
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Ще ви разкажа  за Надето. Казва  се Надежда,  на 
49  години  вече,  но  е  мъничка,  дребничка, 

пъргава  и  още  от  студентската  скамейка  си  я 
наричаме  Надето.  Така  я  наричат  и  пациентите,   
опознават  ни  бързо,  че  сме  малко  и  през  ден  на 
работа.

От  02.11.  Надето  е  с  положителен  за  ковид  тест. 
Лекува се у дома,  след изписана рецепта от личния 
лекар.  От  08.11.  /неделя/  вечерта  влошава 
дишането.  Едва  изкарва  нощта.  Кашлицата  е 
постоянна, мъчителна. Всяка дума е усилие. Надето 
не  ползва  привилегии,  тя  е  пациент.  Личната 
лекарка вече не си вдига телефона. От Бърза помощ 
ѝ  обещават  транспорт,  но  да  си  осигури  прием  в 
болница.  Където  и  да  звъни,  отговорът  е  "Няма 
места".  На  риск,  медиците  от  Бърза  помощ  я 
откарват  в  спешния  кабинет  на  голяма  болница. 
Правят  снимка. Докато  чака  резултата  я  закачат  за 
малко  на  монитор.  За  малко,  защото  мониторът  е 
един,  а  има  и  други  спешни,  пълно  е.  Сатурацията 
на  Надето  е  80.  Получава  така  жадуваната  глътка 
въздух    кислород.  На  10  литра  кислород 
сатурацията  се  застопорява  на  89  и  не мърда.  Така 
Надето  успява  да  дочака  след  4  часа  докторката, 
която е категорична "Приемам я". След още 4 часа, 
късно  вечерта,  Надето  е  вече  в  болничната  стая  с 

още  3  жени.  Докато  чака,  си  пишем.  Не  може  да 
говори.  Всяка  дума  е  усилие  и  предизвиква 
кашлица.  Пише  ми  "Деско,  страшно  е.  Пълно  е. 
Една  жена  до  мен  е  много  зле.  Няма  персонал. 
Работещите  на  смяна  са  като  пружинки,  но  не 
смогват."

Вторник, 10.11.  ,  сутринта. Пишем си:   Наде, как 
спа?

 Зле, Деско, не ми стига въздух, но с кислорода е 
добре.  Сатурация  90  на  7  литра  кислородна  маска. 
Вече имам терапия.

Моят  началник,  Деско,  е  поел  разходите  за 
ремдесевир и плазма, ако трябва. Сега ми включват 
първите  два  флакона.  Думи  нямам,  как  да  му 
благодаря! Лекар и Човек!

/Оказва се, ремдесевир не е безплатен и един курс 
на лечение от 6 флакона е почти 5000лв./

Пишем  откъслечно  през  деня.  Гледам  да  не  я 
натоварвам,  да  си  почива.  Вечерта  пак  е  вдигнала 
температура  37.5

Сряда, 11.11., сутринта. Пишем си:  Наде, как спа? 
Как си?

  Все  така,  Деско,  въздух  не  стига,  не  мога  без 
маската.  Сатурация  пак  90,  на  7  литра  кислород. 
Кръвното  е  добре  и  пулса  е  спаднал,  вече  е  82. 
Изписаха две женички,  за да настанят други. Не  са 

Как  боледува  една  медицинска  сестра
(От личния Фейсбук профил на Десислава Будинова)
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още  много  стабилни,  но  чакащи  много.  В 
отделението сме 40 и само 2 сестрички, доброволки. 
Много  е  тежко,  изнемогват.  Всеки  пациент  има 
много  вливания.  Сменям  системите  на  жените  в 
стаята, пускам инхалациите.

Започна Надето да помага. Едва диша, но помага. 
Маха  за  малко  маската,  за  да  отиде  до  съседното 
легло и смени банката, да пусне инхалацията.

Четвъртък, 12.11., сутринта. Пиша:  Наде, как си?
Улавям се, че с трепет чакам да ми отговори. Дано 

да ми отговори. Отговаря ми. Отдъхвам си.
 Все така съм, Деско, трудно дишам. Не мога без 

кислород. Сатурация 90 на 6 литра.
Поне не се влошава. Сестрите вече знаят,  в тази 

стая  имат  колежка,  която  им  помага.  В  стаята 
другите  жени  са  на  назални  катетри,  но  за  нея  не 
може  трябва ѝ повече кислород, затова маска.

Петък,  13.11.  сутринта.  Стана  ни  ритуал:    Наде, 
как си?

Тя все още е склонна да губи надежда, има нужда 
от кураж. У дома е оставила болната си майка и син, 
мисли  ги и  тях. Синът ѝ  е  с  астма, майка ѝ  над 80. 
Казва:    Не  мога  да  помогна  у  дома,  поне  тук  да 
помогна.

Сатурацията  ѝ  вече  е  92  на  8  литра  кислород. 
Няма голям напредък. Но няма вече температура.

Събота,  14.11.  сутринта.  Пак  аз  пиша    Наде,  как 
си?

Нямам отговор.
Започвам да се притеснявам. Минаха 40 минути и 

нямам отговор.
Найнакрая ми пише. Въздишка на облекчение.

 Деско, много мила баба лежи до мен. Не е добре 
жената.  Влоши  дишането  тази  нощ.  Помагам  ѝ, 
обгрижвам я. Болните никого си нямат тук. Чувстват 
се  изоставени.  Сестрите  не  смогват,  нямат  време. 
Много  е  тежко,  Деско.  Много  интубирани,  чувам 
сестрите като  си  говорят. Има една реанимационна 
стая на етажа, който се влоши първо там, после долу 
 в реанимация. Аз съм с 83 сатурация без кислород, 
92 на 7 литра. Но ще се оправя.

Надето  лежи  в  болница  вече  6  дни.  И  не  се 
предаде.  Надето  сменя  системите  и  на  лекаря
анестезиолог,  който  лежи  в  същата  стая  с  обща 
отпадналост  и  назален  катетър,  и  вдъхва  кураж  на 
всички.

Една добра новина от последния час  14.11. 21ч.   
без кислород сатурацията на Надето е 90.

30 31М Е Д И Ц И Н С К И Б У Д И Л Н И К


