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факултет – Стара Загора.  

Дисертационният труд съдържа 237 страници и е онагледен с 13 таблици, 

58 фигури и 6 приложения.  

Библиографската справка съдържа 222 източника, от които 88 на кирилица 

и 124 на латиница и 10 от интернет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публичната защита на дисертационния труд ще се състои на 09.06.2021 г. 

от …… часа …………………………..…………….., гр. Стара Загора. 

Материалите по защитата на дисертационния труд са на разположение на 

интересуващите се в Медицински факултет, Деканат, Научен отдел - кабинет      

№ 18, гр. Стара Загора. 

  



3 
 

Съдържание стр. 

ИЗПОЛЗВАНИ ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ И СЪКРАЩЕНИЯ  4 

ВЪВЕДЕНИЕ  6 

ЦЕЛ, ЗАДАЧИ, МАТЕРИАЛ И МЕТОДОЛОГИЯ 7 

СОБСТВЕНИ ПРОУЧВАНИЯ, РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ  11 

1. Анализ на основни демографски и професионални показатели 

свързани с дейността на медицинските специалисти работещи в 

центровете за спешна медицинска помощ  

11 

2. Анализ на потребностите от допълнителни знания и умения по 

време на университетската подготовка по специалността и на 

тенденциите за следдипломното (продължаващото) обучение  

13 

3. Анализ на основните организационни аспекти на дейността на 

медицинските специалисти работещи в центровете за спешна 

медицинска помощ 

19 

4. Анализ на факторите затрудняващи професионалната дейност на 

медицинските специалисти работещи в центровете за спешна 

медицинска помощ 

24 

5. Анализ на проявленията на факторите влияещи позитивно върху 

професионалната дейност на медицинските специалисти работещи в 

центровете за спешна медицинска помощ  

30 

6. Анализ на нивата на професионална самооценка, 

професионалния престиж и професионалната защита на медицинските 

специалисти работещи в центровете за спешна медицинска помощ 

36 

7. Телемедицина - възможност за усъвършенстване и подобряване 

на професионалната дейност на медицинските специалисти работещи в 

центровете за спешна медицинска помощ 

39 

8. Експертна оценка на ръководители на ЦСМП/ФСМП относно 

организацията на работа на медицинските специалисти (медицински 

фелдшери, медицински сестри и акушерки) работещи в Център за 

спешна медицинска помощ 

42 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ 43 

ПРИНОСИ  47 

ПУБЛИКАЦИИ ВЪВ ВРЪЗКА С ДИСЕРЕТАЦИОННИЯ ТРУД 48 

РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 49 

 



4 
 

ИЗПОЛЗВАНИ ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ И СЪКРАЩЕНИЯ 

 

БАПЗГ - Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи 

БНМП - Бърза и неотложна медицинска помощ 

БЧК - Български червен кръст 

ВМА – Военномедицинска академия 

ВУЗ - Висше учебно заведение 

ДОИ - Държавни образователни изисквания 

ДКЦ - Диагностично-консултативен център 

ИБМП - Институтът за бърза медицинска помощ  

ЕЕНСП - Единен европейски номер за спешни повиквания 

ЕКГ – Електрокардиограма 

ЕК - Европейска комисия 

ЕС - Европейски съюз 

МБАЛ - Многопрофилна болница за активно лечение 

Медицински специалисти – фелдшери, лекарски асистенти, медицински сестри, 

акушерки 

МЗ - Министерство на здравеопазването 

МТСП - Министерство на труда и социалната политика 

МУ - Медицински университет  

НЗОК - Национална здравноосигурителна каса 

НПО - Неправителствена организация 

НССМП - Национална система за спешна медицинска помощ 

НССП - Национална система за спешна помощ 

НССПЕЕН 112 - Национална система за спешни повиквания с единен 

европейски номер 112 

ОВИ – Остра вирусна инфекция               

ОПЛ - Общопрактикуващ лекар  

ПТП - Пътнотранспортно произшествие 

ПУЛСС - Проект „Практически увод в лечението на спешните състояния” 

РКЦ - Районна координационна централа 

СБАЛ - Специализирана болница за активно лечение 

СЗО - Световна здравна организация 

СМП - Спешна медицинска помощ 

СПО - Спешно приемно отделение 

ССМП - Система за спешна медицинска помощ 

УМБАЛСМ - Университетска многопрофилна болница за активно лечение и 

спешна медицина 

ФСМП - Филиал за спешна медицинска помощ 

ЦСМП - Център за спешна медицинска помощ 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Благодаря на ръководствата на Тракийски университет и на 

Медицински факултет – Стара Загора за предоставената ми възможност за 

разработка на дисертационния труд. 

Сърдечно благодаря на научния си ръководител доц. Албена Николаева 

Андонова, д.м. за оказаната ми помощ при разработването, обсъждането и 

написването на дисертационния труд. Изключително благодаря и за ценните 

напътствия, професионална компетентност и съдействие при провеждането 

на настоящите изследвания при подготовката на дисертационния труд. 

Изказвам своята искрена признателност и благодарност за нейната неоценима 

морална подкрепа и за проявеното търпение. 

Особена благодарност изказвам на колектива на катедра “Здравни 

грижи“ при Медицински факултет на ТрУ, гр. Стара Загора.  

Благодаря на семейството си за подкрепата и помощта, които ми 

оказаха. 

  



6 
 

ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Проблемите и актуалното състояние на спешната медицинска помощ 

като наука, образование и практика са обект на оживени дискусии в световен и 

национален мащаб. Този подчертан интерес и внимание към спешната 

медицинска помощ произтича от глобалните проблеми, които са предмет на 

нейната дейност, а именно: оказване на спешна медицинска помощ на хората в 

техните домове, на място при произшествие и транспортирането им за 

хоспитализация; предоставяне на специален спешен транспорт на пациенти и 

донори;  органи и кръв; кръвни съставки и апаратура, както и републикански 

консултанти за оказване на спешна медицинска помощ и много други; опазване 

на здравето на хората като цяло. 

Проучването и анализирането на организационните аспекти на труда на 

медицинските специалисти работещи в спешната медицинска помощ в 

Република България при сегашното състояние на организацията, финансирането, 

правната уредба и обучението ще спомогне за разкриване на всички наболели 

настоящи въпроси и ще даде възможност да се отправят препоръки и 

предложения към законодателните и административни органи и институции, 

свързани със спешната медицинска помощ. 

В резултат на настъпилите изменения се повишиха изключително много 

изискванията към организационните аспекти на труда на медицинските 

специалисти работещи в спешната медицинска помощ в Република България да 

бъдат поставени на научна основа. На този етап и при този динамичен напредък 

на света най-наболелите проблеми в областта на спешната медицинска помощ не 

могат да бъдат разрешени без предварителното и комплексното проучване на 

всичките й взаимосвързани елементи. Това е още по-наложително тъй като 

спешната медицинска помощ е част от Националната система за здравеопазване.   

Последното повишава изключително много ролята на нормативната 

уредба. Това пък от своя страна ултимативно поставя изискването и тя да бъде 

разработвана на научна основа, в това число и тази, с която се осъществява  

регулативната функция на държавата по отношение на организационните аспекти 

на труда на медицинските специалисти работещи в спешната медицинска помощ 

в Република България. 

Системното недофинансиране на здравната система доведе до отлив на 

желаещи да се обучават по медицински специалности и миграция на младите 

специалисти.  В момента в нашата здравеопазна система е затруднена от 

осезаемия недостиг на медици от всички специалности, малкото на брой 

работещи, като голяма част от тях са в предпенсионна и пенсионна възраст. В 

малките населени места проблема с малко на брой или изцяло липсващи медици 

е особено голям. Друг проблем е, че над 500 000 български граждани са здравно 

неосигурени и единствения им безплатен достъп до медицинска помощ е в 

центровете за медицинска помощ. След присъединяването на България към 

Европейския съюз започна процес на трудова миграция на медици към западна 

Европа, привлечени от достойното заплащане, добрите условия на труд и 

професионално развитие.  

Всичко това като съвкупност от факти ни дават основание да спрем 

вниманието си върху организационните аспекти на труда на най-многобройната 

група медицинските специалисти работещи в спешната медицинска помощ в 

Република България – фелдшери, лекарски асистенти, медицински сестри, 

акушерки, което е предмет на настоящия дисертационен труд. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ НА НАУЧНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ, ЦЕЛ, ЗАДАЧИ, 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДОЛОГИЯ 

 

1. ЦЕЛ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

 

Целта на изследването е да се проучат организационните аспекти на 

труда на медицинските специалисти, работещи в спешната медицинска помощ в 

Република България и да се предложат подходи за оптимизиране на дейността 

им. 

 

2. ЗАДАЧИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

  

1. Да се проучи законодателството и организацията на спешната 

медицинска помощ в България от създаването й до наши дни. 

2. Да се проучи динамиката на развитие на основните сфери за 

осъществяване на спешната медицинска помощ. 

3. Да се анализират демографските показатели на медицинските 

специалисти работещи в спешната медицинска помощ. 

4. Да се проучи мнението на  медицинските специалисти работещи в 

спешната медицинска помощ относно проблемите в работата им. 

5. Да се установят проявленията на факторите затрудняващи и 

удовлетворяващи професионалната дейност на медицинските специалисти 

работещи в спешната медицинска помощ. 

6. Да се проучат потребностите от допълнителни знания при 

редовното и продължаващото (следдипломно) обучение на фелдшери, лекарски 

асистенти, медицински сестри и акушерки работещи в спешната медицинска 

помощ. 

7. Да се проучи нивото на професионална удовлетвореност и 

възможностите за професионално развитие на медицинските специалисти 

работещи в спешната медицинска помощ. 

8. Да се разработи програма за обучение на студенти от специалност 

„лекарски асистент, медицинска сестра и акушерка” по свободно избираема 

дисциплина „Спешна помощ – структура, организация и работа в център за 

спешна медицинска помощ”. 

9. Да се разработи програма за следдипломно обучение на фелдшери, 

лекарски асистенти, медицински сестри и акушерки работещи в спешната 

медицинска помощ. 

 

3. ИЗДИГНАТА ХИПОТЕЗА 

   

Установяването на проблемите в организацията на труда на 

медицинските специалисти работещи в спешната медицинска помощ ще създаде 

предпоставки за преодоляването им и ще повлияе положително за повишаване на 

професионалната им удовлетвореност и качеството на дейността им.  

 

4. ОБЕКТ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

 

Обект на изследването са 375 медицински специалисти работещи в 

ЦСМП и ФСМП в Република България, 100 пациенти, 15 експерти. 
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5. ПРЕДМЕТ НА ПРОУЧВАНЕТО 

 

Предмет на проучването са организационните аспекти на труда на 

медицинските специалисти работещи в спешната медицинска помощ в 

Република България, кадровия ресурс, квалификацията и удовлетвореността на 

работещите медицински специалисти в ЦСМП и ФСМП. 

 

6. ТЕХНИЧЕСКИ ЕДИНИЦИ НА НАБЛЮДЕНИЕ 

 

ФСМП Болярово, ФСМП Елхово, ФСМП Стралджа, ЦСМП Ямбол, 

ФСМП Брацигово, ФСМП Панагюрище, ЦСМП Пазарджик, ФСМП Септември, 

ФСМП Лом, ЦСМП Смолян, ФСМП Чепеларе, ФСМП Тополовград, ФСМП 

Нова Загора, ЦСМП Стара Загора, ФСМП Мъглиж, ФСМП Раднево, ФСМП 

Гурково, ЦСМП Кърджали, ЦСМП Враца, ФСМП Свиленград, ФСМП 

Ивайловград, ФСМП Чирпан, ФСМП Батак, ФСМП Казанлък, ФСМП Братя 

Даскалови, ФСМП Тервел, ФСМП Първомай, ФСМП Елена, ЦСМП Силистра, 

ФСМП Генерал Тошево, ФСМП Ардино, ЦСМП Габрово, ЦСМП Сливен, ФСМП 

Пещера и ФСМП Павел баня. 

Пациенти  в дома им и при транспорт. 

 

7. ЛОГИЧЕСКИ ЕДИНИЦИ 

 

 Медицински специалисти – фелдшери/лекарски асистенти; 

 Медицински специалисти – медицински сестри; 

 Медицински специалисти – акушерки; 

 Лекари; 

 Пациенти на ЦСМП.  

 

8. ПРИЗНАЦИ НА НАБЛЮДЕНИЕ 

 

 Демографска характеристика, социален статус и професионална 

характеристика на респондентите; 

 Поведение по време на комуникация между медицинските 

специалисти и пациенти и техните близки по време на тяхната дейност; 

 Самооценка на медицинските специалисти – професионална 

компетентност, допълнително обучение, морална удовлетвореност, 

престиж на професията. 

 

9. ОРГАНИ НА НАБЛЮДЕНИЕТО 

 

Настоящото проучване е извършено самостоятелно. Сътрудниците бяха 

предварително запознати с целта и методиката за извършване на изследването, а 

също и обучени за работа с инструментариума. Анкетирането е проведено след 

получаване на информирано съгласие. 

 

10. ПЕРИОД  НА ПРОУЧВАНЕТО 

 

Периода на провеждане на цялостния изследователски процес е от 

01.01.2018 г. до 01.06.2020 г. 
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11. МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

 

 Документален метод  
Анализирани са достъпни литературни източници, официални 

публикувани нормативни актове, свързани с правното регулиране на спешната 

медицинска помощ до 2020 г. 

Анализирани са и годишни справки за дейността на Център за спешна 

медицинска помощ (ЦСМП) и Филиал за спешна медицинска помощ (ФСМП)  в 

страната. 

- Анализ на медийни материали – печатни издания, интернет, 

телевизия, радио и др.   

 Социологически методи  
Първичната информация е събрана чрез:  

- анонимни анкетни проучвания с медицински специалисти работещи в 

ЦСМП и ФСМП,  

- пряко анкетно проучване със 100 пациенти. 

Проучванията се проведоха в ЦСМП и ФСМП от различни региони на 

страната с различна структура и организация на работа, което да ни позволи 

анализирането на работата и проблемите на медицинските специалисти оказващи 

спешна помощ като цяло. 

1. Анкетната карта № 1 за медицинските специалисти. 

Съдържа 48 въпроса - структурирани, полуструктурирани и отворени 

въпроси, в следните тематични области:  

- информираност за политиката в областта на спешната медицинска 

помощ;  

- информираност за правното регулиране на спешната медицинска 

помощ; 

- организация на спешната медицинска помощ; 

- мотивация за работа медицински специалисти работещи в спешната 

медицинска помощ; 

- самооценка и удовлетвореност от работата на медицинските 

специалисти работещи в спешната медицинска помощ; 

- факторите, които пречат за оптималното функциониране на ЦСМП и 

ФСМП; 

- най-често срещаните здравни проблеми; 

- агресия към спешните екипи;  

- необходимост от допълнително обучение; 

- често срещани проблеми в процеса на работа; 

- възможности за подобряване на системата на спешна помощ и др.  

2. Анкетната карта № 2 за медицинските специалисти. 

Съдържа 8 въпроса - структурирани, полуструктурирани и отворени 

въпроси относно въвеждането на телемедицината в доболничната спешна 

медицинска помощ в Република България. 

3. Анкетната карта № 3 за пациенти. 

Съдържа 6 въпроса - структурирани, полуструктурирани и отворени 

въпроси към пациентите, потърсили спешна медицинска помощ относно 

дейността и работата на спешните медицински специалисти в Центровете за 

спешна медицинска помощ (ЦСМП) в Република България.  
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 Експертната оценка - ръководители на ЦСМП или ФСМП 

Експертната оценка е на 15 ръководители на ЦСМП и ФСМП. Съдържа 

5 въпроса - структурирани, полуструктурирани и отворени въпроси относно 

организацията на работа на медицинските специалисти (медицински фелдшери, 

медицински сестри и акушерки) работещи в Център за спешна медицинска 

помощ (ЦСМП/ФСМП).   

 Статистически методи  
I. Описателна статистика 

Едномерни честотни таблици за категорийните променливи с 

изчисляване на: 

- абсолютна честота – брой на валидните отговори по всяка категория на 

променливата; 

- относителна честота – процент на валидните отговори по всяка 

категория на променливата от общия брой; 

- процент от валидни отговори – процент на валидните отговори по всяка 

категория на променливата от броя валидните отговори;  

- кумулативен процент – натрупващ се процент от всички категории на 

променливата. 

2. Двумерни честотни таблици за категорийните променливи 

(Кростаблици 2х2 и nxn – в зависимост от категориите на променливите) с 

изчисляване на брой и процент от общия брой. 

II. Графичен анализ:  

- кръгови и стълбовидни диаграми на разпределението за 

категорийните променливи. 

III. Статистически методи за зависимости: 

1. Проверка на статистически хипотези за зависимости между две 

категорийни променливи: 

- коефициент χ2 (Метод на Пирсън) – използва се при 2х2 

Кростаблица, когато очакваните честоти във всяка клетка от таблицата е > 5; 

- екзактен метод на Фишер – използва се при 2х2 Кростаблица, 

когато очакваните честоти в някои клетки от таблицата е < 5; 

- линеен коефициент χ2 – използва се при nхn Кростаблица, когато 

очакваните честоти във всяка клетка от таблицата е > 5; 

- коефициент χ2 (Метод на Крускал-Уолис) – използва се при nхn 

Кростаблица, когато очакваните честоти в някои клетки от таблицата е < 5. 

За статистически значим резултат се счита ниво на значимост на 

нулевата хипотеза р<0,05. 

Статистическата обработка на емпиричните данни е извършена с 

помощта на пакет за статистически анализи - статистическа програма SPSS 20 

предназначена за проучвания в социалните науки и Microsoft Office Excel 2016. 
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СОБСТВЕНИ ПРОУЧВАНИЯ, РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 
 

1. АНАЛИЗ НА ОСНОВНИ ДЕМОГРАФСКИ И  ПРОФЕСИОНАЛНИ 

ПОКАЗАТЕЛИ СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА МЕДИЦИНСКИТЕ 

СПЕЦИАЛИСТИ РАБОТЕЩИ В ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА СПЕШНА 

МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ 
 

1.1 ВЪЗРАСТ И ПОЛОВА ПРИНАДЛЕЖНОСТ 
 

Проучването показа, че по отношение на възрастовата и половата 

принадлежност сред обезпечаващите спешната медицинска дейност 

специалисти, най-представителна е групата на тези на възраст от 50 до 60 години 

– 32,8%, следвани от тези от 40 до 50 години с 30,6% ,почти толкова са и от 60 до 

70 години – 25,5%.  

Видно е още, че едва 5,5% от респондентите са на възраст от 30 до 40 

години, а 3,4% от 20 до 30 години. Трябва да се отбележи и не маловажният факт, 

че 2,1% от спешните медицински специалисти са над 70 годишна възраст. 

 
Фигура 1 Възрастова принадлежност на медицинските специалисти работещи в 

центровете за спешна медицинска помощ 

Данните показват, че 60% от цялата съвкупност на изследваните 

медицински специалисти са жени, едва 26,4% са мъже, а останалите 13,6% не са 

отговорили на този въпрос. Професията в голяма степен е феминизирана. Това е 

изключително неблагоприятен факт особено на фона на стряскащите прояви на 

насилие срещу спешните медицински специалисти и нееднозначните оценки на 

общественото мнение.  

1.2 СПЕЦИАЛНОСТ 
 

В нашето изследване са участвали 57,9% - медицински фелдшер, 

медицинска сестра - 37,0 %, акушерка - 3,0% и 2,1% - лекари и други медицински 

специалисти (лекарски асистенти). 

Интерпретацията на тези резултати може да изглежда разностранна и 

противоречива, но в същото време е твърде показателна, тъй като голямата част 

от респондентите, които везеха участие в нашето проучване са от филиалите за 

спешна медицинска помощ в страната, а там често работят без лекар в екипа. 

Липсата на пълен екип в линейката по време на визита, като под пълен екип 

разбираме лекар, медицински фелдшер или медицинска сестра и шофьор не 

позволява при спешен случай от различно естество консултация с лекар, да не 

говорим с лекар специалист, защото най-близката болница е на часове път с 

линейката.  
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1.3 НАСЕЛЕНО МЯСТО НА МЕСТОРАБОТА И БРОЙ ЖИТЕЛИ НА 

РАЙОНА, КОЙТО ОБСЛУЖВАТ 
 

Данните относно населените места на анкетираните медицински 

специалисти, които участваха в нашето проучване графично са представени на 

Фигура 3. 

Показателят брой жители на района, който обслужват спешните 

медицински специалисти участвали в изследването е вариабилен в рамките от 4 

000 до 200 000 жители. В проучването са включени центрове за спешна 

медицинска помощ от различни общини – по-големи и по-малки, както и 

различни области на страната, с цел да получи представителна извадка от повече 

спешни центрове. Обхванахме спешни центрове с различен район на обхват, за 

да можем да анализираме, обобщим и направим изводи. От получената 

информация свързана със структурата, организацията на работа, проблемите на 

спешните медицински специалисти, се оказа, че са почти едни и същи, 

независимо от района и броя на жителите, които обслужват, броя на 

общопрактикуващите лекари и дали се касае за Център за спешна медицинска 

помощ или Филиал за спешна медицинска помощ. 

 
Фигура 2 Населено място на месторабота на анкетираните медицински специалисти 

работещи в центровете за спешна медицинска помощ 
 

1.4 ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ТРУДОВАТА ЗАЕТОСТ ПО 

СПЕЦИАЛНОСТТА 
 

Анализът на данните показва, че 43,8% от спешните медицински 

специалисти са с общ трудов стаж до 30 години, 33,2% до 40 години, 10, % над 

40 години.  

Само 3,8% от работещите спешни медицински специалисти са във 

възрастовата категория до 15 години. Повече от половината от тях са с трудов 

стаж между 3 и 8 години. Високият относителен дял на възрастните медицински 

специалисти и липсата на кадри се обяснява и с фактите, които описват основните 

проблеми в системата - ниско ниво на заплащане на труда, лоши условия на труд, 

стрес, психо-емоционално и физическо натоварване, претоварване, агресия и 

безопасност на лекарите в спешната медицинска помощ у нас.  
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2. АНАЛИЗ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЗНАНИЯ И 

УМЕНИЯ ПО ВРЕМЕ НА УНИВЕРСИТЕТСКАТА ПОДГОТОВКА ПО 

СПЕЦИАЛНОСТТА И НА ТЕНДЕНЦИИТЕ ЗА СЛЕДДИПЛОМНОТО 

(ПРОДЪЛЖАВАЩОТО) ОБУЧЕНИЕ 

 

2.1 ПОТРЕБНОСТИ ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЗНАНИЯ ПРИ 

УНИВЕРСИТЕТСКАТА ПОДГОТОВКА ПО СПЕЦИАЛНОСТТА 

СПОРЕД РАБОТЕЩИТЕ МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ 

 

За медицинските специалисти непрекъснатото повишаване на 

професионалната квалификация трябва да бъде непрекъснат процес позволяващ 

своевременно усвояване на най-новите достижения на медицинската наука и 

практика. 

Професионалната компетентност на медицинските специалисти е от 

изключително голямо значение, защото грижите за здравето и живота на хората 

е основна етична и морална необходимост на съвременното общество. Тези 

компетентности трябва да се формират, изграждат и придобиват още в самото 

начало на обучението. 

Анализът на данните по показател “потребност от допълнителни знания 

и умения“ показва, че само  7,7% от анкетираните посочват теоретични знания. 

Тези данни може да се интерпретират като достатъчност на получаваните 

теоретични знания според анкетираните.  

Установява се, че 36,6% от общата съвкупност на изследваните 

медицински специалисти отчитат недостатъчност на практически умения. Висок 

е относителният дял на съгласните с твърдението „придобитите знания и умения 

са ми напълно достатъчни“ 31,5%, а 24,7% отговарят, че не могат да преценят. 

Тези данни потвърждават мнението на част от медиците, че при обучението по 

различните медицински специалности студентите получават добра теоретична и 

недостатъчна практическа подготовка.  

От данните е видно, че по клинични направления потребността от 

допълнителни знания е най-силно изразена при клиничната подготовка по 

специалност Кардиология 45,1%, на второ място силно изявена потребност от 

допълнителни знания по отношение на Спешна медицина 41,3%. В ранжирането 

на трето място се оказва Акушерство и гинекология 28,1%. За Педиатрия – тази 

недостатъчност се дефинира от 17,4% от цялата съвкупност на изследваните 

медицински специалисти, а по вътрешни болести от 12,3%. Установени са 

потребности от допълнителни знания в клиничната подготовка също и по 

Травматология – 10,6%, Хирургия – 9,8%, Инфекциозни болести и Паразитология 

– 8,9%, Гериатрия – 6% и ехографска диагностика.   

Потребност от допълнителни знания нямат 10,2%. Има и изразени 

мнения, че един медицински специалист, в каквато й област да работи, трябва цял 

живот да се самообразова, защото винаги са необходими нови знания в така бързо 

развиващият се съвременен и глобализиран свят.  

Прави впечатление ниският резултат на необходимостта от 

допълнителни знания по инфекциозни болести. Ако проучването се провеждаше 

в настоящия момент по време на пандемията от COVID 19 резултата очаквано би 

бил различен.  
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Фигура 3 Потребности от допълнителни знания при университетската подготовка по 

специалността 

Получените резултати са доказателство за стремежа значителен брой 

спешните медици за повишаване на професионалната си компетентност чрез 

разширяване и задълбочаване на професионалните знания. 

Между тези, които заявяват „потребности от допълнителни знания при 

университетската подготовка по специалността“ съществуват статистически 

значими разлики в „готовността им за повторен избор на професията“.  

Тази група от спешните медици, които заявяват потребности от 

допълнителни знания при университетската подготовка по специалността, 

значимо по-често показват колебание спрямо повторят избор на същата 

специалност.  

Прилагането на методът на Крускал-Уолис показва, че между 

„потребността от допълнителни знания по различните клинични направления“ 

(вътрешни болести, инфекциозни болести, паразитология, хирургия и гериатрия) 

на медицинската наука и „нагласите за участие в следдипломно обучение и/или 

курсове“ се наблюдава статистически значима зависимост (χ2 = 9,049, p < 0,05; 

χ2 = 8,610, p < 0,05; χ2 = 7,722, p < 0,05; χ2 = 6,265, p < 0,05).   

От средните рангове може да се ранжират следните групи - най-висок е 

средният ранг на групата, която изпитва потребност  от допълнителни знания по 

вътрешни болести, следвана от тази изпитваща потребност  от допълнителни 

знания по хирургия, инфекциозни болести и паразитология, а група с най- нисък 

среден ранг е на спешните медици имаща нужда от допълнителни знания по 

гериатрия. 

Оказването на спешна медицинска помощ при дефицит на актуални 

професионални знания, всъщност се възприема от спешните медици като 

проблем. Затова може да се приеме, че желанието за допълнително обучение по 

определени клинични дисциплини  е критерий за висока степен на самооценка и 

критичност към собствената професионална  подготовка и недопускане на 

немотивиран риск при работа с пациенти нуждаещи се от спешна медицинска 

помощ.  
 

2.2. ПРЕПОРЪКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ПОДГОТОВКАТА НА 

СТУДЕНТИТЕ 
 

Заслужават внимание резултатите от проучването относно препоръките, 

които спешните медицински специалисти правят за подобряване на подготовката 
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на студентите, които сега се обучават по конкретната специалност (медицински 

сестри, акушерки, лекарски асистенти и лекари) – 95% са посочили единодушно 

да акцентира върху придобиване на по-добри практически умения.   

Логиката на гореизложеното твърдение е неоспорима и тя се 

потвърждава от следващите представени препоръки относно подобряване на 

подготовката на студентите: 

- да се увеличи дела на практическата подготовка, решаване на казуси и 

формиране на професионално-клинично мислене;  

- да се стимулира активно участие по време на клинична практика и 

държавен преддипломен стаж; 

- да се увеличи времето за обучение в реална работна среда в ЦСМП и 

ФСМП и във високоспециализираните лечебни заведения като ВМА, УМБАЛСМ 

„Н. И. Пирогов”;  

- да се усвояват на високо ниво практическите умения (венозни 

включвания на системи, превръзки, първична и вторична обработка на рани, 

назогастрални сонди, интубация, умения за работа с апаратурата в пълния им 

обем);  

- да се застъпи в обучението предмет спешна медицина и спешни 

състояния, анестезиология, интензивно лечение, акушерство и гинекология, 

педиатрия, комуникация с пациенти и алгоритми на поведение;  

- да се провеждат изпитите чрез тест с отворени отговори, а да не е само 

по една тема; 

- да се увеличи времето за разясняване на юридически казуси в 

медицината и поведение в различни ситуации (как да се защитим правно) и 

- да се провежда част от преддипломния стаж в селските райони. 

Всички тези препоръки биха били изключително полезни, ако се вземат 

предвид от всички обучаващи институции при изготвянето на учебните планове 

и програми за обучението на студентите по различните медицински 

специалности.   

 

2. 3 СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ 

 

В резултат на изследването се установи, че само 18,7% от общата 

съвкупност на спешните медици не са участвали в курсове за повишаване на 

квалификацията, а участие в курсове за следдипломно обучение са взели 81,3% 

от тях. Различия се установиха и относно броя на участия в обучения вариращи 

от 1 до 9 курса. 

Никой от анкетираните не е отговорил, че е участвал в следдипломно 

обучение и/или курс на тема конкретно за долекарска помощ. 

Като основни организатори на следдипломното обучение и/или курса, в 

който са участвали спешните медицински специалисти са посочили - Болница - 

32.8%, БАПЗГ - 18.3% и Университет - 17.0%. Анкетираните са участвали в 

обучения по собствена инициатива - 5.5%, организирани от неправителствена 

организация - 4.7%, ДКЦ - 2.1% и други - ЦСМП, ПУЛСС, работодател, 

УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”, МУ – Пловдив, Варна и София, в гр. Банкя, фирми 

за медицинска техника, Министерство на здравеопазването, по програми на ЕС, 

Университетска болница „Александровска“ и Военномедицинска академия. 
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Фигура 4 Организатор на следдипломно обучение и/или курсове  
 

Положителни нагласи за участие в следдипломно обучение и/или 

курсове са изразили 83,8% от респондентите. Само 6% не биха участвали в такива 

и 10,2% не могат да преценят.  

От данните от проучването се установи, че най-предпочитаните форми 

за следдипломно обучение са краткосрочна - редовна - групова. Дългосрочна 

- задочна - индивидуална е втората предпочитана форма за участие в 

следдипломно обучение.  

Най-предпочитаната форма за следдипломно обучение по 

продължителност на участие е краткосрочната и в такава биха участвали 77%, а 

като втората предпочитана форма 5,5% от респондентите са посочили 

дългосрочната. 

По-голяма част от медицинските специалисти 46,8% предпочитат 

редовната и 40,0% задочната форма на обучение, а 13,6% дистанционна. Най-

вероятното обяснение на този факт е желанието за допълнително обучение и 

придобиването на практически умения, които не позволява участието в 

дистанционната форма на обучение, а тя се явява като алтернатива на редовната 

и задочната.  

 
Фигура 5 Предпочитана форма на следдипломно обучение според начина на 

организиране 
 

В групова форма биха участвали 84,7% от респондентите, а в 

индивидуална 8,9% от тях. 
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Между „недостига на практични умения от университетската 

подготовка“ за успешното практикуване на професията и предпочитаната 

„дългосрочна по продължителност форма на следдипломно обучение и/или 

курсове и груповата по форма на участие“ се наблюдава много голяма по сила  

статистически значима зависимост (χ2 = 13,676, p < 0,05; χ2 = 6,586, p < 0,05;).   

Спешните медици, на които не им достигат практични умения 

предпочитат дългосрочна групова форма на следдипломно обучение. Вероятно 

защото разчитат по групи и за по-дълъг период от време да имат възможността 

да разиграват различни казуси и да упражняват в реални условия своите 

практични умения, което ще им осигури сигурност при изпълнение на 

професионалния си дълг. 

 
Фигура 6 Предпочитания за място за провеждане на следдипломно обучение и/или 

курсове 

 

Най-предпочитаните места за провеждане на следдипломните курсове за 

повишаване на квалификацията за спешните медицински специалисти са 

Болнично заведение 56,6% и Университет 34,0%. На работното място 23,4% и 

друго 6,4% без да конкретизират точно мястото. 

Данните от проучването относно изразените нагласи за участие в платена 

форма (самофинансиране) на следдипломно обучение и/или курсове показват, че 

само 18,7% от анкетираните биха участвали в платена форма (самофинансиране) 

на следдипломно обучение и/или курсове, като биха платили за това от 50 лв. до 

500 лв., 65,1 % не биха участвали, а 15,3% се колебаят в избора си.  
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Фигура 7 Участие в платена форма (самофинансиране) на следдипломно обучение 

и/или курсове 

 

Анкетираните заявяват различни теми, които ги интересуват и имат 

нужда от следдипломно обучение и/или курсове за придобиване на допълнителни 

знания. В 90% от случаите това е спешна медицина. 

Няма други способи за поддържане на професионалното ниво на 

компетентност освен самоусъвършенстване и квалифицирано продължаващо 

обучение.  

Считаме още, че системата за продължаващо обучение през целия живот 

за медицинските специалисти е необходимо да бъде нормативно обвързана, да 

има дори задължителен характер с оглед недопускане на изоставане в 

професионалната компетенция и деквалификация. 

 

2. 4 ПРОФЕСИОНАЛНИ НАУЧНИ ИЗДАНИЯ И КОНТАКТИ КАТО 

СРЕДСТВО ЗА АКТУАЛИЗИРАНЕ И ПРИДОБИВАНЕ НА НОВИ 

ЗНАНИЯ 

  

Проучването установи, че 43,4% от изследваната съвкупност 

медицински специалисти потвърждават използването на професионалните 

списания, социални групи и публикации, 40% - понякога, а само 14,5% - считат, 

че подобни способи не спомагат професионалната им дейност. 

Спешните медицински специалисти четат професионалните списания, 

социални групи, публикации и печатни издания с професионално-приложна 

насоченост. Ползват активно публикации в интернет и социалните групи по 

наболели теми за здравните грижи и социални проблеми. Спешните медици 

използват и различни по вид печатни издания и материали на БАПЗГ, 

Национална асоциация на работещите в спешна медицинска помощ, 

Националната колегия на медицинските фелдшери и др., като средство за 

придобиване на нови знания и усъвършенстване на професионалната си дейност. 

Своеобразно средство за актуализиране и поддържане на познанията са 

контактите на медицинските специалисти с диагностичните и други звена на ВУЗ 

/УМБАЛ, катедри, лаборатории/. Изследването показа, че редовни и постоянни 

контакти за съжаление поддържат едва 4,7% от медицинските специалисти, 

инцидентни (само при нужда) - 7,7% от тях, 0,9% - рядко и 83,8%  не търсят и не 

поддържат каквито и да са контакти и не търсят професионално съдействие. 

Затова е много важно връзката между Медицинските университети/факултети и 

спешните центрове да се регламентира, а не да се разчита на лични инициативи. 
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3. АНАЛИЗ НА ОСНОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИОННИ АСПЕКТИ НА 

ДЕЙНОСТТА НА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ РАБОТЕЩИ В 

ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ 
 

3.1 ОТДАЛЕЧЕНОСТ НА ФСМП ОТ НАЙ-БЛИЗКОТО БОЛНИЧНО 

ЗАВЕДЕНИЕ И БРОЙ ОБЩОПРАКТИКУВАЩИ ЛЕКАРИ В 

ОБЩИНАТА 
 

Данните от проучването показват многообразие по отношение на 

отдалечеността на ФСМП от най-близкото болнично заведение и броя на 

общопрактикуващите лекари в общината, която обслужват спешните медицински 

специалисти. Спешните медицински екипи основно обслужват пациенти, които 

или са в състояние застрашаващо живота, или много лесно могат да преминат в 

такова. Във филиалите за спешна медицинска помощ основно работят 

медицински специалисти: медицински фелдшери, медицински сестри и 

акушерки.  

Филиалите за спешна медицинска помощ се намират на разстояние от 20 

до 120 км. отстояние и повече от 30 минути път от най-близката общинска 

болница и МБАЛ с второ ниво на компетентност или трето ниво 

(специализирани). Освен това голяма част от тях са позиционирани в 

труднодостъпни и труднопроходими райони в зимни условия. Не са редки и 

случаите, когато се налага долекарските екипи от ФСМП да транспортират 

животозастрашаващи пациенти от областна болница до университетска болница 

на повече от 100 км. отстояние. При сега действащите и работещи комуникации 

на спешната медицинска помощ у нас, медицинските специалисти от ФСМП 

срещат редица трудности при диагностиката, стабилизирането и транспорта до 

болница на спешните пациенти при животозастрашаващи състояния. 
 

3.2 НАЛИЧИЕ НА НЕЗАЕТИ РАБОТНИ МЕСТА И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ 

НА ДЕЙНОСТ ОТ МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ НАВЪРШИЛИ 

ПЕНСИОННА ВЪЗРАСТ 
 

Данните показват, че в заетите работни места в някои звената за СМП са 

само 47,2%. При други 29,4% няма незаети работни места, а 22,6% от 

медицинските специалисти нямат информация по този въпрос. 
 

 
Фигура 8 Работещи медицински специалисти навършили пенсионна възраст 
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При анализът на данните от проучването впечатлява значителния брой 

работещи медицински специалисти навършили пенсионна възраст в центровете 

и филиалите за спешна медицинска помощ – 86,8%, спрямо 8,1% които не са 

навършили пенсионна възраст.  

Изразена е тенденция, повече работещи медицински специалисти 

навършили пенсионна възраст да има в области и региони с по-малки населени 

места, или в които областният град е утвърден урбанистичен център. 
 

3.3 НАЙ-ЧЕСТО СРЕЩАНИ ЗДРАВНИ ПРОБЛЕМИ НА НАСЕЛЕНИЕТО 

СПОРЕД РАБОТЕЩИТЕ В ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА 

ПОМОЩ 
 

Най-често срещани здравни проблеми, с които се сблъскват ежедневно в 

работата си спешните медицински специалисти са представени във фигури 9 и 10 

посочили,  но също и други сериозни здравни и психо-социални проблеми на 

населението: психиатрични; възползване от безплатен транспорт за 

хоспитализация с направление; психози и нервни кризи;  всякакви разнородни 

неспешни случаи; социални проблеми – бездомници. 

 
Фигура 9 Най-често срещани здравни проблеми 

 
Фигура 10 Най-често срещани здравни проблеми 
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3.4 МАТЕРИАЛНА БАЗА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ 
 

Адекватна спешна медицинска помощ се осъществява с помощта на 

подходящо медицинско оборудване, консумативи и лекарствени продукти, които 

следва да отговарят на съвременните изисквания за качество и безопасност и да 

не създават допълнителен риск за работещите с тях от една страна и за 

пациентите от друга. 

Почти половината от от респондентите (43%) декларират в отговора си 

такава недостатъчност, 47,2% - не, а 9,8% - не могат да преценят.  

Анализът на данните от проведеното проучване сред пациентите на 

спешните медицински специалисти на същия въпрос показва, че недостиг на 

медицинско оборудване и консумативи заявяват 19% от тях, 28% не усещат 

такива липси, а 53% - не могат да преценят. Невъзможността за преценка 

вероятно се дължи от една страна, че нямат база за сравнение и това е причината 

да посочат този отговор, а от друга, че нямат информация как трябва да е 

оборудван спешния център. 

Анализът на данните относно недостига на медицинско оборудване и 

консумативи се установи, че:  

Медицинското оборудване в основната си част е морално остаряло, 

амортизирано и с ограничени възможности за експлоатация. Също така не може 

да осигури възможности за отдалечени консултации с квалифициран медицински 

специалист (предаване на данни и образи от разстояние - телемедицина). Това 

създава предпоставка за риск както за пациентите, така и за спешните екипи и 

увеличава изразходваните средства за поддръжка и ремонт. Необходимо е 

провеждането на последователно структурирана политика и приемането на 

критерии за подмяна и редовни инвестиции в тази насока. Амортизацията на 

автомобилите за отделните спешни центрове е различна и се дължи на различната 

инфраструктура, неподдържана пътна мрежа, движение по планински и 

полупланински терени, нееднакво натоварване и пробег. 

Спешните медицински специалисти в страната не разполагат със 

собствен въздушен, воден и високопланински верижен транспорт. При 

необходимост се използват въздухоплавателни средства от състава на военно-

въздушните сили. При инциденти във водни площи или високопланински райони 

се използват транспортни средства на бреговата охрана, гражданска защита или 

планинската спасителна служба. Техниката на тези институции не е пригодена за 

медицински цели и това създава допълнителни проблеми. Няма единна политика 

относно сградния фонд на всички ЦСМП за изпълнение на дейностите по спешна 

медицинска помощ. Не са приети минимални изисквания, на които следва да 

отговарят сградите и помещенията по вид, площ и обзавеждане.  

Анализът на данните от проучването относно недостига на медицинско 

оборудване и консумативи оформи следните препоръки на спешните медици: 

разработване на единни критерии и програми за обновяване на оборудването чрез 

въвеждане на стандарти;  осигуряване на достатъчно финансови средства за 

обновяване на медицинската апаратура и оборудване; закупуване на нова, 

ориентирана към иновативните технологични достижения, медицинска 

апаратура, която да благоприятства диагностично-лечебния процес и да доведе 

до подобряване качеството на медицинското обслужване в страната. 

Прилагането на методът на Крускал-Уолис показва, че между „недостига 

на медицинско оборудване и консумативи“ и „моралната удовлетвореност от 

работата“ се наблюдава статистически значима зависимост (χ2 = 18,386, p < 0,05). 
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Има статистически значима разлика в средните рангове между групите. От 

средните рангове може да се ранжират следните групи - най-висок е средният 

ранг на групата, която заявява, че изпитва недостиг на медицинско оборудване и 

консумативи следвана от тази изразяваща отрицание, а групата, която не могат 

да преценят е с най-нисък среден ранг. 

Извън нашето проучване, не можем да не обърнем внимание на всички 

проблеми, които се появиха по време на пандемията през 2020 г. от COVID-19. 

На първо място липсата и недостатъчното количество на необходимите 

лични предпазни средства (еднократни гащеризони, маски, ръкавици, очила и 

щитове) за спешните медици и не само за тях, а за всички, които работиха на 

първа линия, диагностицираха, транспортираха и лекуваха първи по домовете и 

спешните отделения пациентите с COVID-19. Във връзка с борбата с пандемията 

на показ излязоха и други дефицити на медицинско оборудване, консумативи и 

др.: недостиг на устройства за неинвазивна кислородна терапия; недостиг на 

достатъчни средства за устройства за вентилация; недостиг на носилки в 

спешните отделения; недостиг на легла в интензивните отделения; недостиг на 

легла в болниците; недостиг на консумативи и медикаменти; липса на единни и 

последователни указания за начина на организация на работата; недостиг на 

информация, инструкции и обучение за работа по време на пандемия; употреба 

на разнообразни терапевтични протоколи в едно и също здравно заведение и др. 

Повечето от тези проблеми намериха решение с времето.  

 

3.5  ЕФЕКТИВНОСТ НА СИСТЕМАТА ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ В Р 

БЪЛГАРИЯ 

 

Процентът на спешните медицински специалисти, които определят, че 

системата за здравеопазване в Р България не функционира ефективно е 89,8%. За 

3,4% тя ефективна, а 6,4% не могат да преценят. Една част от респондентите са 

посочили, че зависи от гледната точка и, че е абсолютен геноцид.  

 
Фигура 12 Ефективност на системата за здравеопазване в Р България 

 

Оценката за ефективността на здравните услуги в България е ниска, а 

подобряването на качеството на грижите е бавно. Тази оценка се дължи може би 

на комбинираното действие на следните фактори и причини: извънредно ниско 

заплащане; неравномерно разпределение на медицинските специалисти;  
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застаряването на работната сила и пенсионирането на ОПЛ; непрекъсната 

тенденция за емиграция и урбанизация, която намалява броя на медицинските 

специалисти в нуждаещите се райони; високи равнища на задлъжнялост на 

болниците; слабо развитие на профилактичните здравни услуги и на първичната 

медицинска помощ; недостатъчно оборудване и консумативи; дисбаланс във 

финансирането на различните клинични пътеки и др. 

 

3.6 ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА 

СТРУКТУРАТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТТА НА 

МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ РАБОТЕЩИ В ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА 

СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ 

 

В процеса на проучването спешните медицински специалисти 

определиха перспективите за развитието на структурата и организацията на 

дейността им в страната, отчитайки професионалната си квалификация и 

значимостта на всички професии на работещите в ЦСМП лекари, медицински 

фелдшери, медицински сестри, акушерки, шофьори, санитари и др. 

Най-общо перспективите могат да бъдат обособени в следните групи: 

организация на работата; обучение и професионална квалификация; повишаване 

на здравната култура на населението; превенция на насилието над медиците и 

наказания на нападателите; мотивация; 
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4. АНАЛИЗ НА ФАКТОРИТЕ ЗАТРУДНЯВАЩИ ПРОФЕСИОНАЛНАТА 

ДЕЙНОСТ НА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ РАБОТЕЩИ В 

ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ 

 

В очертаването на причините затрудняващи професионалната дейност на 

спешните медицински специалисти интерес представляват въпросите свързани с: 

трудностите, които срещат при изпълнение на своите професионални 

задължения, най-изтощаващите компоненти на работата, заплащането, агресията 

на работното място от пациенти и/или близките им и др. Всичко това 

предопределя предприемане на мероприятия за повишаване на 

удовлетвореността, ефективността и рентабилността на дейността на работещите 

в спешната медицина. 

Промените в структурата и организацията на работата на ЦСМП са 

твърде всеобхватни и противоречиви, поради което са обект на научен и 

практичен интерес. Осъществените адекватни на прехода ни към пазарна 

икономика и членството на страната ни в Европейския Съюз (ЕС) 

организационни изменения все още не очертават напълно ясни перспективи пред 

работата на ЦСМП. Тези неясноти предполагат рисковият характер 

(затрудняващите фактори) на дейността на медицинските специалисти, работещи 

в ЦСМП. На този етап на развитие повече от всякога става ясно, че и най-

конкретните въпроси в областта на работата на ЦСМП не могат да се решат без 

предварително комплексно изследване на всички взаимосвързани елементи. 

Психо-емоционалното натоварване (89,4%), словесната проява на 

агресия (95,3%) и ниското ниво на заплащане на труда (27,2%), можем да оценим 

като най-силно затрудняващи професионалната дейност фактори поради факта, 

че значителна част от съвкупността на изследваните медицински специалисти 

посочват тези фактори като силно затрудняващи тяхната професионална дейност.  

 

4.1 ФАКТОР „ТРУДНОСТИ СРЕЩАНИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ“ 
 

Според анализът на данните основните затрудняващи професионалната 

дейност на медицинските специалисти работещи в ЦСМП и трудностите, които 

срещат при изпълнение на професионалните си задължения се установиха 

следните многоаспектни фактори: психическа и физическа агресия от страна на 

пациентите и техните близки (28,9%); (несигурност 25,6%), неуважение от 

пациентите (11,3%), неразбиране от техните близки (15,6%); липса на охрана 

(29,6%); визити по домовете за здравословни състояние без елемент на спешност, 

които са от компетентността на общопрактикуващите лекари(30,9%); различни 

видове стрес; липса на специализирана апаратура; амортизирани стари линейки; 

лоши битови условия; недостиг на медицински персонал; отдалеченост на 

филиалите на ЦСМП от многопрофилни болници за активно лечение (МБАЛ); 

ниско заплащане; недостатъчна законово регламентирана защита на 

медицинските специалисти; логистични и организационни проблеми; връзката на 

ЦСМП с консултанти в МБАЛ; така наречената диагноза „Интернет“; трудна 

комуникация с пациентите по тел.: 112 поради ниско ниво на обща култура; 

„лъжливи“ повиквания; пренатовареност на екипите; застъпването на няколко 

визити наведнъж; невъзможността за помощ от медицинското лице/лекар в 

амбулаторията, поради постоянната му ангажираност когато се налага при 
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липсата на екип; недостатъчно екипи; неточна и невярна информация от медиите, 

и много др. 

 

4.2 ФАКТОР „НАТОВАРВАНЕ ПО ВРЕМЕ НА РАБОТА“ 
 

Психо-емоционалното и физическо изтощения са едни от най-пряко 

влияещи върху професионалната дейност на работещите в ЦСМП. Най-

изтощаващите фактори по време на дежурство за спешните медицински 

специалисти за 89,4% от респондентите по време на работа е психо-

емоционалното натоварване, а за 14,5% физическото натоварване. 

 

 
Фигура 13 Най-изтощаващи фактори по време на дежурство 
 

 

Само малка част - 4,7% от общата съвкупност на изследваните спешни 

медицински специалисти не изпитват натоварване и намират, че изследваният 

фактор слабо затруднява или изобщо не затруднява професионалната им дейност, 

защото според тях има различни моменти на натоварване и възприемат работата 

си като хоби. 

Свръхнатовареността води до постоянно психо-емоционално 

напрежение, физическа и психическа умора. Причина за голямата натовареност 

е, че значителна част от пациентите, които търсят помощ в ЦСМП нямат 

индикации за такъв. 
 

 

4.3 ФАКТОР „ПРОЯВИ НА АГРЕСИЯ“ 
 

Агресия на работното място са срещали 86,4 % от анкетираните и само 

13,2 %  не са били обект на насилие. Агресията в разнообразните си форми 

неминуемо повлиява психическото и физическото здраве на медиците и нивото 

им на мотивация за работа по специалността. 
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Фигура 14 Среща на агресия на работното си място 

От данните е видно, че агресията на работното място е силно 

затрудняващ дейността фактор и като такъв го оценяват по-голямата част от 

общата съвкупност спешни медици. Предварителните ни очаквания бяха, за по-

незначително проявление на затруднеността по този фактор, но практикуващите 

медици преценяват, че агресията много ограничава и затруднява професионална 

им дейност. 

Най-често срещаната проява на агресия според 95,3% от медицинските 

специалисти е словесната, а за 28,9% физическата. Словесната агресия често се 

пренебрегва и възприема единствено като емоционален изблик. Но всъщност 

невидимите емоционални рани, чувството за страх, обида от безпричинния 

тормоз по време на работа имат своите по-късни прояви върху здравето на 

медицинските специалисти. Част от респондентите са посочили, че срещат и 

вербална проява на агресия, както от страна на пациенти и техните близки, така 

и от медиите.  

През последните години чувствително се увеличиха проявите на агресия 

и тормоз към спешните медици от маргинализирани общности, хора под влияние 

на алкохол и опиати и такива с дефицит на социални умения и морални ценности. 

Според 77,9% от респондентите агресия проявяват най-често здравно-

неосигурени лица, лица под влияние на алкохол и опиати 71,9%, и  родители на 

болни деца 26,4%.    

В 90% от анкетните карти спешните медицински специалисти 

единодушно отбелязват, че проявяват агресия, освен горепосочените групи и: 

конкретна малцинствена група; повечето пациенти; медиите; близки на пациента; 

60% от населението, без значение на социалния статус; деца решили да настанят 

някъде родителите си за да поукрепнат за около 10 дни. 
 

4. 4. ФАКТОР „ПРОФИЛ НА ПАЦИЕНТ НА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА 

ПОМОЩ“ 
 

Проучването проведено с пациентите установи, че 39% от тях са на 

възраст над 70 години, 21% са между 60 и 70 години, 20% са на средна възраст 

40-50 години, 16% са между 30-40 години и едва 4 % са от 20 до 30 годишни.  

Здравно осигурени са 62 % от пациентите, но доста висок относителен 

дял 38% от пациентите на спешната помощ не са здравноосигурени.  

На въпросът „Ползвали ли сте друг път услугите на спешна помощ?“ 44% 

от нуждаещите се от спешна помощ отговарят положително, 56% отрицателно.  
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Обобщавайки анализа на горепосочените от пациентите отговори могат 

да се направят следните изводи: 

1. Обект на спешна помощ е предимно възрастното население на възраст 

от 60 до 70 и над 70 години. 

2. Голяма част от пациентите в животозастрашаващи състояния, които 

трябва да получат своевременна спешна помощ не са здравноосигурени. 

3. Висок относителен дял от респондентите посочват, че използват 

системно услугите на спешна помощ. Което е знак, че това е единствения начин 

да получат безплатна медицинска помощ. 

Във връзка с влошаващата се демографска ситуация и значителния 

процент на възрастното население и здравно-неосигурени лица трябва да се 

променят подходите за осигуряване на здраве на тези групи български граждани. 

В малките населени места живеят предимно възрастни хора и здравно-

неосигурени лица  и спешните медици работят основно с тях.  
 

4. 5 ФАКТОР „ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ОПТИМАЛНО ФУНКЦИОНИРАНЕ И 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА“ 
 

Проучването за определяне на факторите формиращи затруднената 

професионална среда показва, че е силно проявлението на фактора, че 
структурата на организация и броя медицински специалисти не са оптимални за 

качественото здравно обслужване на населението - неговото проявление в 

професионалната дейност се установява при 46,8% от съвкупността на 

изследваните медицински специалисти. Относителният дял на медиците, които 

отчитат, че структурата на организация и броя медицински специалисти са 

оптимални за качественото здравно обслужване на населението е 34,5%, а това 

не могат да преценят 15,3%.  

Формиращо влияние върху определянето на професионалната среда като 

затруднена оказват и липсата или неприлагането на съществуващите действени 

регулаторни механизми стриктно и в тяхната цялост, малкия или напълно 

недостатъчен брой медицински специалисти на смяна, както и неработещ 

денонощно неотложен кабинет през седмицата и почивните дни. 

В много населени места, най-вече в по-малките спешната медицинска 

помощ изпълнява ролята на денонощно медицинско обслужване, защото при 

личните лекари съществува сериозен дефицит и практически е невъзможно да се 

обслужват всички пациенти. В малките населени места личният лекар отива един 

или два пъти в седмицата, защото обслужва няколко селища. През останалото 

време тези пациенти са обект на спешната медицинска помощ, която е единствена 

и денонощна за тях. На спешна помощ разчитат всички здравно неосигурени 

лица, гериатрични пациенти и онкоболни, нуждаещи се от палиативни грижи. 

В подкрепа на гореизложеното в анкетната карта е даден пример от 

спешните медици за това, че човешкият ресурс и линейките недостигат в район, 

който обслужва - 3 общини, прохода на Републиката, магистрала „Тракия“, 

язовир пълен с летовници,  район без лични лекари (неотложни кабинети), 

транспорт на пациенти до Казанлък и Стара Загора и един екип за всичко това е 

крайно недостатъчен.  

Анализът на данните от проведеното проучване сред пациентите на 

спешните медицински специалисти на същия въпрос показва, че 19% от тях 

заявяват, че структурата, организацията на работа и броя медицински 

специалисти са оптимални за качественото здравно обслужване на населението. 
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По-голяма част от тях – 36% дефинират отрицание по въпроса и 

посочват, че много често обслужващият ги филиал за спешна медицинска помощ 

е териториално голям и разполага само с една линейка, което е крайно 

недостатъчно, а 43% - не могат да преценят. 

Основната цел за оптимално функциониране на центровете за спешна 

медицина е постигането и реализирането на заложените дейности чрез 

качествено съвременно оборудване, по-адекватни и по-качествени условия на 

труд, които отговарят на нуждите на външната икономическа среда и на 

вътрешните нужди на медицинските работници, което ще рефлектира 

положително върху производителността им.  

Ранжирането на факторите, които пречат за оптималното функциониране 

на ЦСМП според степента на проявление показват, че най-често се посочва 

ниското ниво на заплащане на труда 27,2%. На второ място по честота на 

проявление с много малка разлика от първия фактор са малкият брой екипи във 

филиала - 26,8%.  

 
Фигура 15 Фактори, които пречат за оптималното функциониране на ЦСМП 

Основните фактори, които повечето медицински специалисти, работещи 

в центровете за спешна медицинска помощ, изтъкват като водещи затрудняващи 

дейността им, са причинно-следствено свързани с процесите, които настъпват у 

нас точно в този период, а именно: обедняване на населението, увеличаване на 

безработицата, особено сред ниско квалифицираните слоеве на населението, 

липсата на адекватни механизми за социална защита, резките социални и 

икономически промени на микро и макро ниво. 
 

4. 6 ФАКТОР „ИЗВЪРШВАНЕ НА НЕМЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ И ТАКИВА 

ИЗИСКВАЩИ ПО-ВИСОКА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ“ 
 

Налице е категорично проявление на въздействието на фактора 

извършване на дейности изискващи по-висока професионална квалификация в 

процеса на изпълнение на професионалните задължения като силно затрудняващ. 
С други думи 72,8% от изследваните медицински специалисти посочват, че 

извършват дейности изискващи по-висока професионална квалификация в 

процеса на изпълнение на професионалните си задължения. Едва 11,1% посочват, 

че не извършват такива дейности, а 15,3% не могат да преценят. Една част 

отбелязват отговор „постоянно“, защото през повечето време от дежурството 

екипът е ангажиран с визити, а във филиала няма друго медицинско лице освен 
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Фиг. 15
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медицинската сестра, която няма компетентности по всички медицински 

специалности. Немедицински дейности (санитарни, социални дейности и др.)  по 

време на работа извършват 79,6% от анкетираните по време на работа и съответно 

оценяват това като силно въздействащ затрудняващ фактор. Според тях спешната 

помощ изпълнява несвойствени дейности, играейки буфер между доболничната 

и болничната помощ.  

 
Фигура 16  Извършване на немедицински дейности по време на работа 
За да се елиминират затрудняващите професионалната дейност на 

медицинските специалисти фактори, трябва да се решат проблемите в спешната 

медицинска помощ, за което е необходимо да се предприемат следните 

комплексни радикални мерки: увеличението на заплатите с поне 50% на 

спешните медицински специалисти; подобряване условията на труд; ново, 

адекватно медицинско оборудване и достатъчно консумативи; основно 

подменяне на реанимационните автомобили; повече права за фелдшерите, 

сестрите и акушерките – промяна на тяхната компетентност, за да могат 

самостоятелно да работят и да поемат отговорност за работата си. Крайно 

необходимо е да се оцени тяхното образование, умения и знания. По този начин 

ще се запълни нишата и от липсващи медицински фелдшери; ясно разписани 

правила и стандарти, които дават възможност да се проследи кой ги спазва и 

респективно да се търси отговорност. В настоящият момент стандартите и 

нормативната уредба често се променят на парче и по този начин не може да се 

обхванат тези обществени отношения и се създава хаос и ненужно напрежение;  

промени в националното законодателство; оборудване с паник бутони в 

линейките и видеонаблюдение, за по-голяма сигурност на екипите срещу 

проявите на агресия; въвеждане на телемедицината в спешната медицинска 

помощ за по-точна първична диагностика на медицинските специалисти от 

спешна помощ, определяне и задействане на най-добрия отговор спрямо 

повикването; професионалните организации да възприемат съдбата на 

съсловието като кауза и заедно със синдикатите да укрепят институционалните 

интереси на всички спешни медицински специалисти; медийна подкрепа. За 

повишаване на рейтинга на спешните медицински специалисти и за да се намали 

напрежението и необходимо съдействие от медиите. Необходима е медийна 

пропаганда, за да се разясни на населението какво е спешна медицинска помощ 

и кога трябва да прибягваме към нея.  

Затрудняващите професионалната дейност на спешните медици фактори, 

определят техния избор за работа, които пък от друга страна са и един много 

важен фактор, предопределящ удовлетвореността от дейността. 
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5. АНАЛИЗ НА ПРОЯВЛЕНИЯТА НА ФАКТОРИТЕ ВЛИЯЕЩИ 

ПОЗИТИВНО ВЪРХУ ПРОФЕСИОНАЛНАТА ДЕЙНОСТ НА 

МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ РАБОТЕЩИ В ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА 

СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ 

 

Удовлетворяващите фактори и нивото на цялостна удовлетвореност при 

медицинските специалисти работещи в спешната медицинска помощ в 

Република България са множество комплицирани закономерности, които са 

изведени върху научна основа. 

Проучихме и факторите влияещи позитивно върху професионалната 

дейност на медицинските специалисти работещи в центровете за спешна 

медицинска помощ и техните проявления. Степента на професионална 

удовлетвореност и нейните проявления условно може да се класифицира на 4 

нива на проявление – висока, средна, ниска и пълна неудовлетвореност.  
 

5. 1 ФАКТОР „СЪДЪРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТРУДА“ 
 

В комплексната оценка на удовлетвореността участват редица фактори:  

Първият удовлетворяващ фактор е съдържание и организация на 

труда.  

Този фактор включва следните критерии - динамика на работната среда, 

професионална компетентност, организация на работа, уплътняване на работното 

време и обем на изпълняваната работа. 

- От извършеният анализ по критерия динамика на работната среда се 

регистрират следните прояви на удовлетвореност -  висока 45,5%, средна 50,2%, 

ниска 3,0% и пълна неудовлетвореност 1,3%. 

- Професионална удовлетвореност във висока и средна степен имат 

съответно 46,6% и „49,8% от респондентите 

- удовлетвореността от организацията на работа средна 46,8%. Висока 

удовлетвореност изразяват 39,6%, 6% ниска, а пълна неудовлетвореност 3,8%.   

- критерия уплътняване на работното време носи високи степени на 

удовлетвореност. Съответно 59,6% за висока, 33,6% средна, ниска 2,6%. За 

отбелязване е фактът, че никой от респондентите ни не е отговорил пълна 

неудовлетвореност.  

- висока удовлетвореност по критерия обем на изпълняваната работа 

имат 66,4% от анкетираните, 28,1% средна, ниска 1,7%, а 0,9% пълна 

неудовлетвореност.  

Между „удовлетвореността от съдържанието и организацията на труда“ 

и „удовлетвореността от величината на заплащане на труда“ на спешните медици 

се наблюдава статистически значима зависимост (χ2 = 11,497, p < 0,05).   

Има статистически значима разлика в средните рангове между групите. 

От средните рангове може да се ранжират следните групи - най-висок е средният 

ранг в групата пълна неудовлетвореност, следвана от ниска и средна 

удовлетвореност, а групата с висока удовлетвореност е с най-нисък среден ранг. 

Обобщеното мнение на удовлетвореността от съдържанието и 

организацията на труда е в рамките от средна 50,2% до висока удовлетвореност в 

66,4% от случаите. Анализът на данните по този фактор показва, че величината 

на проявление сумарно на степените ниска и пълна неудовлетвореност, макар и 

вариабилна за различните критерии, има твърде ниски стойности – от 0,9% по 

критерия обем на изпълняваната работа до 6% по критерия  организация на труда. 
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Високата удовлетвореност от различните критерии по фактора варира от 39,6% - 

за организацията на работата до 66,4% - по критерия – обем на изпълняваната 

работа. За отбелязване е, че като относителен дял степента пълна 

неудовлетвореност, не надхвърля при нито един от критериите високата степен 

на проявление, а за някои от критериите тя е в пъти по-ниска. 
 

5.2 ФАКТОР „УСЛОВИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ТРУДА“ 
 

Този фактор включва следните критерии - професионално оборудване, 

санитарно-хигиенни условия, социално-битови потребности и величина на 

заплащане на труда. 

- Удовлетвореността от професионалното оборудване е висока 23%, 

средна 48,9% - т.е половината от изследваните спешни медицински специалисти, 

20,4% ниска и 3,4% пълна неудовлетвореност.  

- Оценяващите санитарно-хигиенните условия като напълно 

неудовлетворящи са 8,5%, 9,8% изразяват ниска степен на удовлетвореност, 

53,2% средна - т.е отново половината от изследваните спешни медицински 

специалисти, а като висока едва 26,8%.  

- Удовлетворените от социално-битовите условия са в почти същите 

граници.  Пълна неудовлетвореност 9,4%, 12,3% ниска, средна 54,9% - т.е повече 

от половината от изследваните спешни медицински специалисти и висока 19,6%.  

- Чувстващите се удовлетворени от величината на заплащане на труда 

спешни медици са едва 11,1% спрямо 13,2%, които са напълно неудовлетворени, 

средна степен на удовлетвореност изпитват 39,1%, а 35,7% ниска. 

Като незадоволително определят финансовото си състояние 39,6% от 

спешните медицински специалисти, което едва покрива разходите им, 44,7% са 

принудени да се занимават и с друга дейност, за да получат допълнителни 

доходи, 21,3% го оценят като добро. Едва 1,3% посочват, че финансовото им 

състояние е много добро и покрива всичките им лични и семейни разходи и им 

остават достатъчно средства. 

Методът на Крускал-Уолис показва, че между „самооценката на 

спешните медицински специалисти на финансовото им състояние от доходите от 

заплатата“ и „удовлетвореността им от получаваните доходи“ се наблюдава 

статистически значима зависимост (χ2 = 18,296, p < 0,05). Финансовото състояние 

е предиктор за удовлетвореността от величината на получаваните доходи. 

Оценяващите финансовото си състояние като много добро значимо по – 

категорично заявяват висока степен на удовлетвореност от факторът величина на 

заплащане на труда, определящ удовлетвореността от професионалната им 

дейност. Тези, които посочват финансовото си състояние като незадоволително 

и чувстващите се социално слаби, посочват ниска до пълна неудовлетвореност от 

величината на получаваните доходи.  

Болшинството от медицинските специалисти едва покриват разходите си 

с много труд и неудовлетвореност от условията, в които работят. Инерцията на 

безперспективното професионално съществуване и липсата на алтернатива ги 

влачи по течението с последните остатъци от една младежка мечта да се посветят 

на най-хуманната професия, с цялото си сърце и ум, срещу поне едничкото 

условие – уважението на обществото, което в миналото съпровождаше тази 

професия. Реформирането на системата означава хармонизиране на заплатите и 

контрол върху дисбаланса на заплащанията в различните специалности. 
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5.3 ФАКТОР „РЕЖИМ НА ТРУД И ПОЧИВКА“ 
 

Този фактор включва следните критерии – количество на почивните дни 

в годината, продължителност на дежурството и продължителност на 

регламентираното време за почивка по време на работа. 

- Средна удовлетвореност от критерият количество на почивните дни 

в годината имат 48,5%, висока 36,6%, а 11,5% ниска и 2,1% пълна 

неудовлетвореност. 

- Удовлетвореността от продължителността на дежурството - 54% 

имат висока удовлетвореност, 39,6% средна, 3,4% ниска и 1,7% пълна 

неудовлетвореност. 

- Продължителността на регламентираното време за почивка по 

време на работа - 28,1% от анкетираните спешни медици имат висока степен на 

удовлетвореност, 48,5% средна, 8,1% с ниска и 3% с пълна неудовлетвореност. 

Удовлетвореността от режима на труд и почивка е свързан с почивните 

дни през годината, продължителността на дежурството, както и 

регламентираното време за почивка по време на работа. От критериите по този 

фактор висока удовлетвореност намира критерия продължителност на 

дежурството – при 54% от медицинските специалисти. По всички останали 

критерии удовлетвореността сумарно е под 50 %.  
 

5.4 ФАКТОР „ПРОФЕСИОНАЛНО - ДЕЛОВИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ“ 
 

Този фактор включва следните критерии – професионално-делови 

взаимоотношения с колегите, с пациентите и с близките на пациентите.  

- Високата степен на удовлетвореност от професионално-делови 

взаимоотношения с колегите имат 56,6% от анкетираните, средната 37,9% . 

Тези данни показват относително силна сплотеност на колективите. Само 3,4% 

са посочили ниска удовлетвореност и 1,7% пълна неудовлетвореност.  

Прилагането на методът на Крускал-Уолис показва, че между 

„удовлетвореността от професионално-деловите взаимоотношения с колегите“ и 

„удовлетвореността от динамиката на работната среда“ се наблюдава 

статистически значима зависимост (χ2 = 20,927, p < 0,05).   

Има статистически значима разлика в средните рангове между групите. 

От средните рангове може да се ранжират следните групи - най-висок е средният 

ранг в групата на средна удовлетвореност, следвана от тези изразяващи ниска и 

висока удовлетвореност, а групата на пълна неудовлетвореност е с най-нисък 

среден ранг. 

Съвременната визия за медицинските специалисти включва не само 

владеенето на професионални знания, умения и навици, но и притежаване на 

редица личностни качества и емоционално-етична компетентност. В сферата на 

здравните грижи освен високото ниво на професионализъм е важно и отношение 

към пациента. Здравният специалист трябва да притежава и качества като 

хуманност, емпатия, етичност, милосърдие, тактичност, комуникативност, 

дисциплинираност, уравновесеност, отговорност и др. 

Характерно за медицинските професии е спазването на морално-

етичните постулати. Емпатичното поведение към пациента или иначе казано 

умението правилно да си представим и да съпреживеем какво чувства другия 

човек, какви мисли, емоции и страдания изпитва, гарантира прилагането на 

основния принцип на медицинската професия - хуманизма към всеки човек 
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независимо от неговия пол, възраст, раса, социален статус, здравословно 

състояние и др. 

- Удовлетвореността от професионално-деловите взаимоотношения с 

пациентите и техните близки - средна степен на удовлетвореност имат 45,1% с 

пациентите до 47,7% с техните близки. Висока - 35,3% с пациентите и 29,4% с 

близките им. Нивата на ниска степен на удовлетвореност и пълна 

неудовлетвореност също са близки и си припокриват. Съответно ниска степен от 

14,9% с пациентите до 17,9% с техните близки и пълна неудовлетвореност от 

3,8% с пациентите до 4,7% с близките им.  

 

5.5 ФАКТОР „УДОВЛЕТВОРЕНОСТ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНАТА 

ДЕЙНОСТ КАТО ЦЯЛО“ 

 

Удовлетвореността е изражение на трайните взаимоотношенията между 

служител и работодател и всички взаимосвързани с това елементи. 

Удовлетвореността е резултат от комплексната обработка на информации и 

възниква едва когато някакви субективни очаквания са изпълнени или 

преизпълнени. 

Удовлетвореността се счита, че е много важен елемент, влияещ върху 

мотивацията, върху постигането на целите, върху формирането на положителен 

морал и дух на работното място, както и върху лоялността на служителите. Много 

експерти споделят мнението, че един от най-добрите начини за поддържане на 

удовлетвореността на служителите е да се създадат условия и атмосфера, при 

които работниците да се чувстват като част от екипа.  

 
Фигура 17 Цялостна удовлетвореност от професионалната дейност 

 

- Повече от половината 68,5% от анкетираните медицински специалисти 

определят като средна удовлетвореността от професионалната си дейност като 

цяло, 23% от тях - като висока, 7,2% - като ниска, а пълна неудовлетвореност от 

професионалната си дейност като цяло изразяват 0,4% от тях. 

Комплексната удовлетвореност вероятно само парциално се базира на 

тези фактори, в нейната генерализирана оценка, вероятно участват и други 

предиктори с когнитивен или афективен компонент.  

Водещите обуславящи удовлетвореността фактори: съдържание и 

организация на трудовата дейност; условия и възнаграждение на труда; режим на 

труд и почивка; професионално-делови отношения и удовлетвореността от 
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професията като цяло при медицинските специалисти са със основна степен на 

проявление средна удовлетвореност. Това е доказателство за незадоволителния 

социален статус на медицинските специалисти, а той от своя страна е много 

важен фактор за удовлетвореност от дейността. 

Медицинските специалисти поставят много ниско степените на пълна 

неудовлетвореност. При обуславящият фактор условия и възнаграждение на 

труда проявлението на критерия величина на заплащане на труда - в 13,2 % от 

случаите медицинските специалисти са посочили пълна неудовлетвореност, а в 

35,7% ниска удовлетвореност. Сумарно процентното съотношение на тези две 

степени е 48,9 %, което отношение е твърде обезпокоително за състоянието на 

спешната медицинска помощ. В съвременния глобализиращ се свят, 

икономическата целесъобразност на дейността е значим фактор за 

удовлетвореността от нея.  

Като средна може да се определи обща удовлетвореност от резултатите 

от трудовата дейност, затова е необходимо да се оптимизира управлението и 

организацията на труда на медицинските специалисти. 
 

5.6. ФАКТОР “УСТОЙЧИВОСТ НА ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ИЗБОР” 
 

Самостоятелния и мотивиран избор на обучаващи се в медицински 

специалности води до постигане на високи резултати в обучението и желание за 

професионална реализация в изучаваната специалност.  

Много често удовлетвореността, субективно преживяната вероятност за 

успех и загубите при евентуален неуспех, определят устойчивостта на избора и 

нагласата за осъществяване на дейността в бъдеще. При анализа на данните се 

установи, че 59,1% от общата съвкупност на изследваните спешни медици биха 

отново избрали да се обучават по специалността си. Значителен е относителният 

дял на сега практикуващите медици 16,2%, които биха се колебали за повторен 

избор на същата професия, малко по-голям 22,1% е относителния дял на 

медиците, които категорично не биха избрали същата професия втори път. 

Едва 24,3% от спешните медицински специалисти биха посъветвали 

децата си да изберат тяхната професия. В същото време на 49,4% от спешните 

медици категорично не биха насочили децата си да изберат медицинската 

професия. Резултати, които за съжаление може да се тълкуват като тревожни.  

Статистическата обработка на данните установи, посочващите, че 

биха избрали същата специалност, ако отново имат възможността да 

кандидатстват, значимо по-често показват колебание спрямо избора на децата си 

и заявяват, че не могат да преценят дали децата им ще се насочат към тяхната 

професия. Посочващите, че не биха повторили избора си, значително по-

категорично заявяват, че техните деца не биха се насочили към тази професия. 

 

5. 7 ФАКТОР „МОРАЛНА УДОВЛЕТВОРЕНОСТ“ 

 

Моралната удовлетвореност от работата определя поведение, което се 

свързва с възможността за свободното изразяване на лично мнение, творческа 

изява, позитивна нагласа към нововъведенията, хармонизиране на потребностите 

и интересите на колектива, вземането на нестандартни решения и съобразяване с 

всяка индивидуалност на екипа от ръководството, а не само налагането на 

изисквания.Нагласите за промяна са в зависимост от степента на морална 
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удовлетвореност от професионалната дейност. Това обаче, не изключва 

давлението и на други фактори.  

- Морално удовлетворени от своята дейност са 58,7% от спешните 

медици, едва 23,4% не са, а 15,7% не могат да преценят това.  

- Местоработата си в настоящия момент биха променили 8,5% от 

анкетираните спешни медицински специалисти. Професията си 8,9%, населеното 

място 14%, колектива 5,1%, а нищо не биха променили 63,4%.  

На база гореизложеното относно моралната удовлетвореност и нагласите 

за промяна, проявлението (стойностите) по тези показатели можем да определим 

като благоприятни за медицинските специалисти. 

Изпитани и добре проверени добри практики за мотивиране на хората в 

работата са „адекватно заплащане на труда“, „добра организация на работата“ и 

„количество на почивните дни в годината”. 
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6. АНАЛИЗ НА НИВАТА НА ПРОФЕСИОНАЛНА САМООЦЕНКА, 

ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПРЕСТИЖ И ПРОФЕСИОНАЛНАТА ЗАЩИТА 

НА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ РАБОТЕЩИ В ЦЕНТРОВЕТЕ 

ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ 

 

6.1 ПРОФЕСИОНАЛНА САМООЦЕНКА 

 

Нивото на професионална самооценка на медицинските специалисти е 

базирано на съответствието между доход, образование, потребности и като 

оценка за успешна личностна реализация като професионалист. Оценките се 

формират по десет бална възходяща скала.  

Анализът на представените данни показва твърде висока степен на 

самооценка на участвалите в изследването медицински специалисти -  87% от тях 

възприемат себе си като добри професионалисти и посочват ниво на 

професионална самооценка между 6 и 10. 

Несъмнено медицинските специалисти се самооценяват високо на база 

на своята професионална компетентност и категорично заявяват, че се оценят 

като високо изразени професионалисти. Може би едни от най-важните фактори, 

предопределящи и подпомагащи собствената оценка на спешните медици са 

степента на професионална им реализация, високо ниво на компетентност, 

успеваемост, практични умения, както и моралната удовлетвореност от 

практикуването на професията. 

Установява се припокриване между професионалната самооценка на 

спешните медицински специалисти и мнението на анкетираните  пациенти - 85% 

от пациентите са доволни от качеството на здравната помощ, която получават от 

спешните медицинските специалисти, 4% изразяват отрицание, 11% не могат да 

преценят. 

Независимо, че липсата на достатъчно професионално оборудване 

затруднява в известна степен работата им, този факт не позволява на 

медицинските специалисти да се определят като слабо изразени 

професионалисти. Имаме основание за извода, че макар специалното оборудване 

да не е сред базовата компетентност, то наличието на практически опит и 

специализираните знания в голяма степен компенсират тези потребности и така 

спешните медици запазват извоювания престиж на медицинската професия. 

Големият процент на одобрение за работата на спешните медици изразен от 

пациентите е гаранция за цялостно изградения в годините висок престиж на 

медицинската професия.  
 

6.2 ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРЕСТИЖ 
 

Оценката на данните, отразяващи мнението на медицинските 

специалисти по отношение на обществените представи за значимостта на 

упражняваната от тях професия спрямо наблюдаваните  (наричани у нас 

престижни)  професии в Европейския съюз е по осем бална възходяща скала.  

Ако условно приемем, че класирането по значимост до четвърто място е 

израз на висок обществен престиж на професията на медицинските специалисти, 

данните разкриват, че подобна убеденост липсва при 77 % от съвкупността на 

изследваните спешни медици, тъй като я класират по значимост между  пето и 

последното – осмо място. 
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Завоюваният престиж (уважение) има по-категорично разпределение на 

данните в дясната част на оценъчната скала, където са по-ниските оценки за 

професионален престиж в диапазона между степента 5 и най-ниската – 

последната степен – 8. Изводът според медицинските специалисти е, че 

медицинската професия се ползва със сравнително добър обществен рейтинг.  
 

6.3 ПРОФЕСИОНАЛНА ЗАЩИТА 
 

Отчитайки ролята на професионалните организации за престижа на 

професията, която представляват на таблица 1 са  представени данни за 

членството на медицинските специалисти и отношението им към тях. 

 
Таблица  1 Членство в професионални организации и отношение към тях 

 

№ по 

ред 

 

Показатели 

 

Проявление 

% 

 

Да  

 

Не 

 

Отчасти  

1. Членство в професионални организации 

 

 

93,6 

 

3,4 

 

- 

2. Професионалните организации реално ли 

представляват и защитават интересите Ви 

 

 

9,8 

 

65,1 

 

24,7 

 

Високият относителен дял 93,6% на членуващи в професионални 

организации вероятно се дължи на задължителното членство в Българска 

асоциация на професионалистите по здравни грижи и Национална асоциация на 

работещите в спешна медицинска помощ, и в по-малка степен на 

информираността относно възможните механизми за подпомагане и защита.  

Видно е от данните, че медицинските специалисти, които не припознават 

професионалните организации като защитник на техните професионални 

интереси, са повече от 6 пъти от тези, които ги припознават като защитник на 

своите интереси.  

Ниският рейтинг на професионалните организации, които за съжаление 

не се припознават като защитници на професионалните интереси на по-голямата 

част от медицинските специалисти, а защо не и на медицинската професия – като 

цяло, дава поводи за сериозни размишления. В годините на преход медицинската 

професия понесе тежки удари. Опитите на отделни лобита във финансовите и  

медицинските среди да лансират други решения и виждания за преустройство на 

системата за медицинско осигуряване в страната или изказани критични бележки 

си останаха или незабелязани, или невзети под внимание.  

В последните години се установява процес на разногласие в различните 

медицински специалности - понякога противопоставяне между медицинските 

специалисти: между частнопрактикуващите и тези на държавна служба 

медицински специалисти, между лекари от различните медицински 

специалности, между различните специалности от направление Здравни грижи, 

между медицинските специалисти и научните работници от сферата на 

медицинската наука и образованието, между практикуващите медицински 

специалисти и научните работници, между самите частнопрактикуващи лекари и 

т.н. 
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Професионалните организации трябва да възприемат съдбата на 

съсловието като кауза и заедно със синдикатите да работят за укрепване и 

утвърждаване на професионалния статут на всички медицински специалисти без 

да ги противопоставят и дискриминират, което ще доведе до повишаване на 

качеството на медицинската помощ за населението. 

 

6.4 НАДЕЖДА ЗА БЪДЕЩЕТО 
 

Отчитайки реалната степен на професионална реализация, медицинските 

специалисти адресират като надежда за бъдещето постигането на желаното 

състояние на професионалната си дейност.  

Това очакване би могло да се адресира, от една страна, до надеждите за 

снижаване на обективните рискови фактори за дейността, имайки предвид 

обществено-икономическата реалност или от друга до увеличаване на ресурсите 

за справяне и преодоляване на затрудняващите фактори в хода на 

осъществяването й.  

Една част от медицинските специалисти се колебаят във възможностите 

си за успех, други са сигурни, че ще успеят, но адресират тази си увереност все 

още в бъдещето.  
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7. ТЕЛЕМЕДИЦИНАТА КАТО ВЪЗМОЖНОСТ ЗА 

УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА 

ДЕЙНОСТ НА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ РАБОТЕЩИ В 

ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ 
 

Телемедицината позволява на здравните специалисти да оценяват, 

диагностицират и лекуват пациенти от разстояние, използвайки 

информационните и телекомуникационните технологии.  Телемедицината е 

еволюционно откритие, което може да се превърне в много важна част от 

медицинската наука и практика в целия свят. 

 
Фигура 19 Същност на телемедицината 

 

Основните задачи на телемедицината са - профилактично медицинско 

обслужване, намаляване на цената на медицинските услуги, обслужване на 

отдалечени райони и повишаване на нивото на медицинското обслужване. 

Телемедицината включва използването на електронни комуникации и 

софтуер за предоставяне на клинични услуги на пациенти без лично посещение.  

Технологията на телемедицината често се използва за последващи посещения, 

лечение на хронични състояния, назначаване на лекарства, консултация със 

специалисти и множество други клинични услуги, които могат да се предоставят 

дистанционно чрез сигурни видео и аудио връзки. 

Телемедицината използва информационните и комуникационните 

технологии за преодоляване на географските бариери и увеличаване на достъпа 

до здравни услуги. Това е особено полезно за малките и отдалечени населени 

места, в които  има групи от хора, които традиционно страдат от липса на достъп 

до здравни грижи. 

Според анализът на данните ще бъде ли от полза въвеждането на 

телемедицината в доболничната спешна медицинска помощ в Република 

България се установи следното: 
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Фигура 20 Полезност от въвеждането на телемедицината в доболничната спешна 

медицинска помощ в Република България 

 

Положително са отговорили 90% от анкетираните медицински 

специалисти. Прави впечатление, че никой от респондентите не е отговорил 

отрицателно. Това ни дава основание да заключим, че въвеждането на 

телемедицината в доболничната спешна медицинска помощ в Република 

България ще бъде единствено в полза на медицинските специалисти. 

На въпроса дали ще се подобри работата във ФСМП, които са в 

отдалечени райони и малки населени места с въвеждането на телемедицината 

отговорите отново са много показателни, а именно:   

Според 76% от респондентите ще се подобри работата във ФСМП, които 

са в отдалечени райони и малки населени места с въвеждането на 

телемедицината,  доколкото основен момент в спешната помощ е 

транспортирането на пациента 64% от медицинските специалисти са отговорили, 

че по време на транспортирането на пациента при липса на лекар във ФСМП, чрез 

прякото предаване на жизнените показатели на пациента на лекар специалист, 

медицинските специалисти ще получат точни указания как да стабилизират 

пациента и това ще да му даде по-голям шанс да стигне жив до здравно заведение 

и само 1% са отговорили отрицателно. 

Данните показват, че 52% от общата съвкупност на изследваните 

медицински специалисти посочват, че в процеса на изпълнение на 

професионалните си задължения им се е случвало да извършват дейности 

изискващи по-висока професионална квалификация от тяхната и в този случай би 

им помогнала телемедицината, на 34% не се е случвало и 14% не могат да 

преценят това.   

От данните от проучването при кои от най-често срещаните здравни 

проблеми въвеждането на телемедицината би подобрило работата на 

медицинските специалисти е видно, че най-висок е относителния дял при 

инфаркт 70% от цялата изследвана съвкупност и съответно 34% при родилки, 

родилна помощ и отравяния, педиатрични случаи 32%, травми 30%, злоупотреба 

с алкохол и наркотични вещества 12%, а 4% са посочили сърдечно - съдови 

заболявания и ритъмно -  проводни нарушения. 

Повече от половината 54% анкетирани са на мнение, че структурата, 

организацията на работата и броя медицински специалисти в ЦСМП/ФСМП не 

са оптимални за качественото здравно обслужване на населението и е 
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необходимо въвеждане на телемедицината, 28% не могат да преценят, 14% от 

общата съвкупност посочват, че са оптимални, а 4% посочват, че липсва персонал 

за това. 

Разборът на цитираните данни може да е многопосочен, но един извод 

несъмнено се налага категорично: медицинските специалисти се нуждаят от 

въвеждането на телемедицината в доболничната спешна медицинска помощ в 

Република България за да бъдат всички партньори при оказването на ефективна 

и навременна здравна помощ. 

Ранжирането на показателите относно ефективността на 

функционирането на комуникацията между спешният екип и лекаря в РКЦ на 

ЦСМП, лекаря от СПО, или лекаря в специализираното отделение и 

необходимостта от въвеждането на телемедицината за да се подобри тази 

ефективност, показва висока динамика. 

  От данните впечатлява значителният брой 62% от анкетираните 

медицински специалисти, според които тази комуникация не е ефективна. За 32% 

от тях тя ефективна и 6% не могат да преценят.  

Гореизложеното дава основания да се приеме, че комуникацията между 

различните медицински специалисти ще се подобри и ще бъде по-ефективна с 

въвеждането на телемедицината. 

Обобщените резултати от проучването върху ползата за пациентите с 

въвеждането на телемедицината в доболничната спешна медицинска помощ в 

Република България са много красноречиви и неоспорими. За 76% от 

респондентите е несъмнена ползата за пациентите с въвеждането на 

телемедицината в доболничната спешна медицинска помощ. Една малка част 4% 

изразяват отрицателно мнение по този въпрос, а 16% не могат да преценят. 

В същото време изложените данни налагат, че въвеждането на 

телемедицината в доболничната спешна медицинска помощ ще е от полза за 

пациентите, но този факт не изключва ползата и за медицинските специалисти 

чрез която ще се подобри ежедневната им работа.   

Във връзка с гореизложеното може да се очертае аналогична тенденция 

и в други направления на медицината, при които би било добре да се въведе 

телемедицината според анкетираните медицински специалисти. 

Оказва се, че за 76% от медицинските специалисти това е Кардиология, 

за 54% Акушерство и гинекология, Педиатрия - 52%, Спешна медицина - 20% и 

за 4% във всички направления и във всички направления, когато пациента е в 

отдалечено населено място.  

Въвеждането на телемедицината в спешната медицинска помощ ще 

допринесе за по-точната първична диагностика на медицинските специалисти от 

спешна помощ за да могат да определят и задействат най-добрия отговор спрямо 

повикването. Това от своя страна ще даде на пациента лесен достъп да качествени 

и сигурни медицински грижи и по-голям шанс да стигне жив до здравното 

заведение.  

Телемедицината в спешната медицинска помощ ще има голяма полза 

освен за пациентите и за медицинските специалисти работещи в центровете за 

спешна медицинска помощ, като им осигури възможност за добра координация, 

сигурна среда за практикуване на професията, усъвършенстване и подобряване 

на професионалната дейност като цяло.  
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8. ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА НА РЪКОВОДИТЕЛИ НА ЦСМП/ФСМП 

ОТНОСНО ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА НА МЕДИЦИНСКИТЕ 

СПЕЦИАЛИСТИ (МЕДИЦИНСКИ ФЕЛДШЕРИ, МЕДИЦИНСКИ 

СЕСТРИ И АКУШЕРКИ) РАБОТЕЩИ В ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА 

МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ 

 

За да има ефективно функциониране на спешната медицинска помощ и 

оптимална организация на работата на медицинските специалисти трябва спешно 

да се разрешат въпросите относно структурата и задачите и, за да може адекватно 

да се отговори на повишените изисквания на населението за качествена 

медицинска помощ.  

Чрез решаването на тези въпроси ще се стигне до изграждане на 

комплексна организация на спешната медицинска помощ в т.ч. и до 

утвърждаването на най-рационалната и високоефективна спешна помощ, 

адекватна на световните и европейските стандарти и специфичните условия на 

Република България.  

В резултат на всички гореизброени факти проучихме експертната оценка 

на ръководители на ЦСМП/ФСМП, а те накратко посочиха проблеми и очертаха 

своята концепция относно организацията на работа на медицинските 

специалисти (медицински фелдшери, медицински сестри и акушерки) работещи 

в Център за спешна медицинска помощ. 

Ръководителите на ЦСМП/ФСМП единодушно посочват, че ще е полза 

въвеждането на телемедицината в доболничната спешна медицинска помощ в 

Република България.  

Те подробно описват и защитават тезата, че тенденцията е за увеличаване 

на проявите на агресия от пациенти и/или близките им към медицинските 

специалисти, особено проявите на вербална агресия, които са почти ежедневие 

основно заради неуредиците в здравната система.   

Ръководните медици отчитат като тревожен факт недостига на 

медицински специалисти в поверените им структури.  

Приоритет за тях е веднъж годишно медицинските специалисти 

работещи в ЦСМП/ФСМП да посещават различни форми на продължаващо 

(следдипломно) обучение съгласно изразената им необходимост.   

Ръководителите на ЦСМП/ФСМП чрез своята експертна оценка 

очертават приносите за оптимизиране на структурата, организацията на работа и 

правното регулиране на спешната помощ, както и признанието за работата на 

спешните медицински специалисти. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Преходът на страната ни към пазарна икономика, членството й в 

Европейския съюз, новата система на здравно осигуряване и финансиране на 

извънболничната и болнична медицинската помощ промени изцяло модела на 

здравеопазването. 

Проведените реформи в спешната медицинска помощ са недостатъчни и 

не отговарят изцяло на потребностите на обществото от качествена и навременна 

медицинска помощ. 

Проучване и анализ на организационните аспекти на труда на 

медицинските специалисти работещи в спешната медицинска помощ в 

Република България и проявленията на фактори затрудняващи и 

удовлетворяващи професионалната им дейност позволява да се направят изводи 

и препоръки с цел оптимизиране дейността на ЦСМП и ФСМП. 

Необходими са спешни мерки за привличане на млади медицински 

специалисти за работа в спешните медицински центрове, осигуряване на 

достатъчно на брой медицински специалисти в екипите, увеличаване на 

заплащането, осигуряване на съвременно медицинско оборудване и въвеждане на 

телемедицина и др. 

Създаване на нормативно регламентирано следдипломно обучение на 

спешните медици и подобряване на университетската подготовка на студентите 

с медицински специалности. 

Повишената компетентност на спешните медици пряко ще повлияе 

професионалното им поведение по време на работата за да могат да вземат 

компетентни, аргументирани и обосновани решения  свързани с 

професионалната практика. 

Няма други способи за поддържане на професионалното ниво на 

компетентност освен мотивацията и специализирано продължаващо обучение. 

Ролята на професионалните организации трябва да се засили и те да бъдат 

инициатори и поддръжниците на реформите с цел подобряване на качеството на 

спешната медицинска помощ и в най-малкото населено място  

Издигане на престижа на професията в обществото е възможно 

единствено чрез повишаване на качеството на спешната медицинската помощ, а 

това ще доведе до консолидиране на професията и ще привлече млади 

медицински специалисти. 
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ИЗВОДИ 
 

Анализът на резултатите от проведеното проучване предоставя богата 

информация и позволява да се направят следните изводи: 

1. Възрастовата структура на работещите в спешната медицинска 

помощ показва тенденция на застаряване: 32,8% са на възраст 50 до 60 г., 30,6% 

на 40 до 50 г., 25,5%. 60 до 70 г. В някои звена навършилите пенсионна възраст 

достигат до 80% от състава. Най-многобройна е групата на медицинските 

фелдшери (57,9%).  

2. Спешните медици считат, че в университетската подготовка на 

студентите трябва се акцентира на практическите умения, и да се увеличат 

часовете по кардиология (45,15%) и спешна медицина (41,3%). 

3. В следдипломно обучение са участвали 81,3% от спешните медици, 

почти толкова желаят да продължат да се обучават (83,8%). Най-предпочитаната 

форма за следдипломно обучение е „краткосрочна - редовна – групова“, което да 

се провежда в болница (56,6%). Редовно следят  професионалните списания и 

социални групи 43,4% медицинските специалисти. 

4. Организацията на труда в спешните медицински центрове се 

затруднява от наличието на различни проблеми - недостиг на оборудване и 

медицински консумативи (43%), структурата на медицинската помощ и 

недостатъчния брой медицински специалисти понижава качеството на спешната 

помощ (46,8%), извършване на медицински дейности изискващи по-висока 

професионална квалификация (72,8%), 79,6% от спешните медици извършват 

немедицински дейности (санитарни, социални дейности и др.). 

5. Най-често срещаните здравни проблеми на пациентите на 

спешните медици са: хипертония (90,2%), инсулт (84,7%), инфаркт (67,7%). 

Пациентите ЦСМП и ФСМП  при около 60% от случаите са във възрастовата 

група над 60 години. 

6. Факторите затрудняващи професионалната дейност на 

медицинските специалисти работещи в центровете за спешна медицинска помощ 

са: психо-емоционалното натоварване (89,4%) и  агресия на работното място (86,4 

%). 

7. Фактори формиращи висока степен на удовлетвореност от 

професионалната дейност са: уплътняване на работното време (59,6%), обем на 

изпълняваната работа (66,4%), професионално-делови взаимоотношения с 

колегите (56,6%) и продължителност на дежурството (50%).  

8. Фактори формиращи средна степен на удовлетвореност от 

професионалната дейност са: цялостна удовлетвореност от професията (68,5%), 

социално - битови придобивки (54,9%), санитарно - хигиенни условия на труд 

(53,2%) и динамика на работната среда (50,2%). 

9. Ниските доходи принуждават 44,7% от спешните медици да се 

занимават с други дейности за да си осигурят допълнителни финансови средства, 

въпреки това 59,1% от анкетираните биха отново избрали да се обучават по 

специалността си, но 49,4% от спешните медици категорично не биха насочили 

децата си към  медицинската професия. 

10. Морална удовлетвореност от работата си изпитват 58,7% от 

медицинските специалисти, 63,4% не биха променили месторабота си, колектива, 

населеното място, професията си. 
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11. Спешните медици имат висока самооценка за професионалната си 

подготовка, 87% от тях възприемат себе си като добри професионалисти. 

Престижа на медицинската професия в обществото е сравнително добър. 

12. Професионалните организации не защитават професионалните 

интереси на медицинските специалисти според 65,15%, но 93,6% членуват в тях 

само защото е задължително.  

13. Въвеждането на телемедицината според 90% от спешните медици 

ще повиши качеството на медицинската помощ. Според 76% така значително ще 

се подобри работата във ФСМП където често се работи без лекар и на 

медицинските специалисти се налага да оказват медицинска помощ изискваща 

по-висока професионална компетентност от тяхната. 

14.  Ръководителите на ЦСМП/ФСМП единодушно считат, че ще е 

полза въвеждането на телемедицината в доболничната спешна медицинска 

помощ. Те отбелязват проблемите с недостиг на медицински специалисти в 

поверените им структури и нарастващата агресия от страна на пациенти и 

близките им като значими. Приоритет за тях е веднъж годишно медицинските 

специалисти работещи в ЦСМП/ФСМП да посещават различни форми на 

продължаващо (следдипломно) обучение.   
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ПРЕПОРЪКИ 
 

Изводите дават основание да се направят конкретни препоръки за 

оптимизиране на дейността на медицинските специалисти работещи в ЦСМП и 

ФСМП: 
 

Към Министерство на здравеопазването: 
 

1. Формиране на политики за оптимизиране на дейността на ЦСМП и 

ФСМП  насочени към подобряване на организацията и условията на труд, и 

материалната база чрез осигуряване на необходимата техника и оборудване, 

обезпечаване на кадровия дефицит, както и повишаване на възнагражденията и 

социалните придобивки.  

2. Предприемане на законодателна инициативи за предотвратяване на 

агресията от страна на пациентите и техните близки към медицинския персонал. 

3. Усъвършенстване и оптимизиране на структурата и организацията 

в системата за спешна медицинска помощ чрез: 

- изготвяне на национална карта на екипите за спешна медицинска 

помощ в съответствие с приетите национални стандарти; 

- преразглеждане и прецизиране на настоящата структура на 

системата за спешна медицинска помощ с цел осигуряване на максимално 

покритие на територията на страната; 

- подобряване на координацията и взаимодействието между екипите 

за спешна медицинска помощ и лечебните заведения за болнична помощ при 

обслужване на спешно болни; 

- осигуряване на консултации на спешните екипи от лекарите в 

спешните отделения чрез развитие на телемедицина. 

4. Анализиране на възможността нормативно да се прецизират 

правомощията и отговорностите на медицинските фелдшери (лекарски 

асистенти) и шофьорите на линейки, с цел облекчаване на дейността на спешните 

медици. Медицинските фелдшери (лекарски асистенти) да имат възможност да 

разкриват самостоятелни практики финансирани от НЗОК в малките населени 

места, в които няма ежедневно общопрактикуващ лекар, а шофьорите на 

линейките да бъдат с квалификация парамедик.  

5. Осигуряване на специализирана помощ на медици, станали жертва 

на психо-емоционален стрес и агресия.  

6. Изграждане на регламентирана система за следдипломно обучение 

на спешните медицински специалисти с цел непрекъснато повишаване на 

професионалната им квалификация. 

 

Към Медицинските университети и факултети: 

 

1. Увеличаване приема на студенти по специалностите – лекарски 

асистент, медицинска сестра и акушерка. 

2. Увеличаване на учебните часовете за придобиване на знания в 

областта на спешната медицина на студентите по специалностите – лекарски 

асистент, медицинска сестра и акушерка чрез избираема дисциплина или модул. 
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ПРИНОСИ 
 

Извършеното проучване е първо за страната ни цялостно изследване на 

организационните аспекти на труда на медицинските специалисти - фелдшери, 

медицински сестри, акушерки работещи в спешната медицинска помощ в 

Република България и тяхната визия за проблемите и насоките за развитие.  

 

 

ПРИНОСИ С НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕН ХАРАКТЕР 

 

1. За първи път са проучени основните организационни аспекти на труда на 

медицинските специалисти работещи в спешната медицинска помощ в 

Република България. Липсват други аналитични изследвания. 

2. Проведено е проучване и задълбочен анализ на мнението на работещите в 

ЦСМП и ФСЦМП за организацията на труда и проблемите, които според тях 

затрудняват и удовлетворяват професионалната им дейност. 

3. Проучена е необходимостта от оптимизиране на редовното и 

продължаващо обучение на медицинските специалисти. 

 

 

 

ПРИНОСИ С НАУЧНО-ПРАКТИЧЕН ХАРАКТЕР 

 

1. Разработена е програма за свободно избираема дисциплина за 

студентите от специалност: лекарски асистент, медицинска сестра, акушерка на 

тема: „Спешна помощ – структура, организация и работа в Център за спешна 

медицинска помощ”.  

2. Разработена е програма за следдипломно обучение на медицинските 

специалисти, които работят или за първи път ще започват работа в системата на 

спешната помощ на тема: „Оказване на спешна медицинска помощ при най-често 

срещани спешни състояния”.  
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SUMMARY 

of dissertation on the topic: "Organizational aspects of the work of medical 

specialists working in emergency medical care in the Republic of Bulgaria" 

 

The purpose of this study was to study and analyze the organizational aspects 

of the work of medical professionals working in emergency medical care in the 

Republic of Bulgaria in the current state of organization, funding, legislation and 

training, which helped us to identify all pressing current issues and gave us the 

opportunity to make recommendations and suggestions to the legislative and 

administrative bodies and institutions related to emergency medical care. 

The dissertation contains 237 pages. Structure: Introduction, 3 chapters, 

Conclusions, Recommendations, Conclusion, Contributions, Literature and 

Applications. It is illustrated with 58 figures, 13 tables and 6 appendices. The 

bibliography contains: 222 literature sources, of which 88 in Cyrillic, 124 in Latin and 

10 on the Internet. 

In Chapter One - Literary Review the following topics are considered: 

retrospective analysis of the historical development of emergency medical care in the 

Republic of Bulgaria, state and structure of the emergency medical care system in the 

Republic of Bulgaria, professional characteristics of emergency workers, legal 

regulation of the emergency system. emergency medical care in the Republic of 

Bulgaria, structure and functions of emergency medical care in other countries and 

implementation of outpatient medical care in the specialty "Emergency Medicine". 

Chapter Two presents the purpose, tasks, formulation of the problem, 

hypothesis, subject and object of the study, contingent and technical units of the study, 

signs of logistics units and the methodology of the research. 4 questionnaires were 

developed independently. The research data are processed with modern statistical 

methods for processing and analysis. 

Chapter Three - presents its own research, results and discussion on the 

following topics: analysis of key demographic and professional indicators related to the 

activities of medical professionals working in emergency care centers, analysis of the 

needs for additional knowledge and skills during university training on the specialty 

and the tendencies for the postgraduate (continuing) education, analysis of the main 

organizational aspects of the activity of the medical specialists working in the centers 

for emergency medical care, analysis of the factors complicating the professional 

activity of the medical specialists working in the centers for emergency medical care, 

analysis of the manifestations of the factors positively influencing the professional 

activity of the medical specialists working in the centers for emergency medical care, 

analysis of the levels of professional self-assessment, professional prestige and 

professional protection of the medical specialists working in the centers for emergency 

medical care, telemedicine - an opportunity to improve and enhance the professional 

activity of medical professionals working in the centers for emergency medical care 

and expert assessment of heads of CSMP / FSMP on the organization of work of 

medical professionals (medical assistants, nurses and midwives) working in the Center 

for emergency medical care. All annals are supported by statistical data processing and 

are illustrated with figures and tables. 

In Chapter Four - a conclusion is made based on the presented data and 

analyzes. As a result of the scientific research and analyzes, conclusions and 

recommendations are written, which are addressed to the institutions. 

The dissertation has contributions of scientific-theoretical and scientific-

practical nature.  


