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ДЕКЛАРАЦИЯ
приета на 23.06.2017г. от Националната конференция на Българската асоциация на
професионалистите по здравни грижи /БАПЗГ/
„Проблеми и перспективи на здравните грижи в училищното и детското
здравеопазване в Република България“
Ние, професионалистите по здравни грижи, работещи в системата на училищно и
детско здравеопазване в Република България се обръщаме към Министъра на
здравеопазването, Министъра на финансите и Националното сдружение на общините в
Република България, със загриженост за здравето и възпитанието на децата на България, с
отговорност към осигуряване на качествени здравни грижи и подкрепа за всяко дете, а така
също и с респект към работата на медицинските специалисти и настояваме за:
1. Промяна в единните разходни стандарти;
2. Стартова заплата на професионалистите по здравни грижи – три минимални работни
заплати за страната – достойно заплащане за достоен труд;
3. Трудовото възнаграждение на професионалистите по здравни грижи, работещи в
детското и училищното здравеопазване да не зависи от преценката на общинските власти,
а да се спазва конвенцията на Международната организация на труда /МОТ/ за равно
заплащане за равен труд, която е ратифицирана от България;
4. Създаване на оптимални условия за участие на професионалистите по здравни грижи в
различни форми на продължаващо обучение;
5. Промяна в Наредбата за придобиване на специалност в здравеопазването - разкриване
на специалност детско и училищно здравеопазване за медицински сестри, акушерки и
медицински фелдшери/лекарски асистенти;
6. Изработване на национални стандарти за ранно детско развитие и стандарти за здравни
грижи в детските ясли и образователните институции;
7. Засилване на взаимодействието с общопрактикуващите лекари;
8. Промяна в нормативната уредба с ясно регламентиране на дейностите и отговорностите
на работещите в училищното и детското здравеопазване;
9. Въвеждане на мултисекторен подход, който обединява образованието, здравеопазването,
храненето, социалната подкрепа и закрила с ясно определени роли и отговорности на
участниците в екипа;
10. Гарантиран достъп на децата до медицински специалист във всяко училище, през целия
учебен процес;
11. Спазване на регламентираните норми за броя на децата в детските ясли и детските
градини.
В случай, че в разумен срок не се предприемат необходимите действия за постигане на
исканите от нас промени, заявяваме своята готовност за протестни действия чрез всички
разрешени от закона форми.
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