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Въведение 
 

     Медицинските професионалисти като кадрови ресурс са един от факторите за успешна 
здравна система. В България през последните години се формира дефицит и 
неравномерно разпределение на трудов ресурс в здравеопазването. Същевременно 
анализ на СЗО определи недостига на работна сила в здравните системи като глобален 
феномен.  
     „Най-критичният проблем, пред който са изправени здравните системи в света е 
недостигът на хора, които да работят в тези системи”. СЗО 
     Справянето с дефицита на медицински кадри изисква многостранна стратегия. Част 
от нея за все повече страни е въвеждане на „нов“ вид здравна професия – „Лекарски 
асистент“. Професията се практикува в: САЩ, Холандия, Канада, Великобритания, 
Германия, Австралия, Нова Зеландия. Много страни като Япония, Сингапур, Китай, 
Белгия, Испания, Ирландия, Швейцария и други проявяват в различна степен интерес 
към нея.  
Професия „Лекарски асистент“ е в процес на глобализация, с утвърждаване през 
последните години в европейските страни. Това налага през 2016 г. провеждане на 
финансирано от Европейската комисия проучване на заинтересоваността на държавите 
членки на Европейския съюз към разработването на обща рамка за обучение на Лекарски 
асистенти.  
     В България интересът към специалност „Лекарски асистент“ се основава на 
сходството в компетенциите на специалистите в страните, където се практикува 
професията и учебните програми, включващи обучение по основни медицински 
дисциплини, клинична насоченост и голям практически стаж - характерни и за 
подготовката на фелдшерите. Съобразявайки международните тенденции в обучението 
на кадри със сходен, разпознаваем и приложим за нашите условия профил, в отговор на 
преустановеното от 1999 г. обучение на фелдшери, от 2014 г. в България с решение на 
МС стартира обучение на лекарски асистенти. Студенти по специалността се обучават в 
Медицински университет (МУ), Факултет по Обществено здраве (ФОЗ) гр. София и 
Тракийски университет (ТрУ), Медицински факултет (МФ), гр. Стара Загора. 
Подготовката на професионалистите е държавна политика и се провежда в съответствие 
с всички нормативни документи в България за обучение на медицински специалисти: 
Закон за висше образование (ЗВО), Закон за здравето (ЗЗ), Закон за лечебните заведения 
(ЗЛЗ), Наредба за прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити във 
висшите училища, Директива 2013/55ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 
ноември 2013 г. за изменение на Директива 2005/36 ЕО относно улесняване на свободно 
движение на медицинските специалисти и взаимното признаване на техните дипломи за 
професионална квалификация.  
   Обучението по специалност „Лекарски асистент“ в България е в редовна форма с 
продължителност 4 (четири) учебни години, съответстващи на 8 семестъра. От 2016 г. 
подготовката на студентите е по учебен план  съобразен с Наредба за Единните държавни 
изисквания (ЕДИ) за висше образование с образователно-квалификационна степен 
„бакалавър“ по специалност „Лекарски асистент“. Нормативният документ определя 
четиригодишното обучение с хорариум не по-малко от 4625 часа, от които: теоретична 
подготовка не по-малко от 2025 часа и  минимално практическо обучение - 2600 часа, 
представено от 1000 часа клинична практика и 1600 часа преддипломен стаж. 
Практическо обучение - 50% от общия задължителен хорариум часове.  
    С учебния план по специалност „Лекарски асистент“ се осъществява теоретична и 
практическа подготовка на студентите. Методите и средствата за обучение следват най-
добрите традиции, опит и постижения в областта на медицинската наука и практика. 
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Целта на обучението – да формира у студентите общомедицинска и специализирана 
професионална компетентност, аналитично мислене и професионално поведение.  
     В ТрУ студентите-лекарски асистенти се обучават в катедра „Здравни грижи“- 
акредитирано професионално направление в Медицински факултет. С обучение от 4986 
часа, обучаващите се формират основни знания и базисни умения, които осигуряват 
изискваното ниво на компетентност по всяка учебна дисциплина в следните области: 

• По предклиничните фундаментални науки - анатомия, физиология, биохимия, 
патоанатомия, патофизиология, микробиология и вирусология. 

• За етиологията, патогенезата, клиниката, диагнозата, профилактиката и лечението 
на вътрешните, хирургическите, детските, нервните и психични, кожно-
венерически, очни, ушни и инфекциозни заболявания. Теоретичната подготовка 
по клиничните дисциплини осигурява достатъчни познания за оказване на спешна 
и първична медицинска помощ, рутинни медицински дейности и здравни грижи, 
отнасящи се до болестта и здравето. 

• В областта на социалните науки и общественото здравеопазване – комуникативни 
умения, медицинска психология, етика и деонтология, социално и здравно 
законодателство, социална медицина и промоция на здраве, необходими за 
правилно решаване на социални и морално-етични проблеми. 

• За работа с компютър и познания в областта на информатиката. 
• Умения за екипна дейност с други специалисти. 

Студентите преминали курса на обучение и успешно положили държавни изпити по: 
Спешна медицинска помощ, реанимация и интензивно лечение - (практичен и 
теоретичен); Първична медицинска помощ и Фармакология - (практичен и теоретичен); 
Гериатрия, детски и инфекциозни болести придобиват висше образование с ОКС 
„бакалавър“ и професионална квалификация „Лекарски асистент“.  
Завършилите специалността с ОКС „бакалавър“ имат право да продължат обучението си 
в ОКС „магистър“ по специалностите „Управление на здравните грижи“ и „Здравен 
мениджмънт“. 
      Дипломираните лекарските асистенти са кадри подготвени по медицински модел, 
различен от този на лекарите, с придобити практически умения още по време на 
обучението. Компетентността им предполага реализиране на медицински дейности и 
здравни грижи, самостоятелно и под лекарски надзор, за интегрирана грижа – с 
профилактична, промотивна, диагностична и лечебна насока.  
     Професионалните дейности на лекарските асистенти, като последователи и 
първоприемници на фелдшерите, съответстват на посочените в Наредба №1 от 2011 год. 
дейности, които медицинските фелдшери имат право съгласно чл. 7 и чл. 8 да извършват 
самостоятелно и под лекарски контрол. Същите са ясно и точно формулирани в 
квалификационната характеристика на специалност „Лекарски асистент“, утвърдена на 
Академичен съвет в Тракийски университет, гр. Стара Загора.        
       Подготовката на студенти специалност “Лекарски асистент” в ТрУ, МФ, гр. Стара 
Загора е резултат от целенасочена и последователна политика на Ръководството на МФ, 
ТрУ за въвеждане и устойчиво развитие на специалност “Лекарски асистент”. Това 
определя обучението на студенти по специалността в една силно подкрепяща ги среда. 
Акредитирането на специалността в съответствие с изискванията на ЗВО и включването 
на професия „Лекарски асистент“ в регистъра на регулираните професии от януари 2015 
г. предполага увеличаване приема на студенти. 
    С регулацията и утвърждаването на професия „Лекарски асистент“ в здравната система 
на България в предстоящите години и успешната реализация на кадрите като 
първоприемници и последователи на фелдшерите, ще се търси ценово ефективно 
решение на кадровия дефицит в здравеопазването. 
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ПЪРВА ГЛАВА 
 

ЦЕЛ, ЗАДАЧИ И МЕТОДИКА НА ПРОУЧВАНЕТО 
 
       Целта на дисертационния труд на тема:  
Професиите „Медицински фелдшер“ и „Лекарски асистент“ в България – историческо 
развитие, съвременно обучение и реализация е да проучи възникването, развитието и 
реализацията на кадрите с професионална квалификация медицински фелдшер като 
български опит, настоящето състояние и перспективност в обучението и реализацията на 
лекарските асистенти като техни последователи.  
 
За реализиране на поставената цел са определени следните задачи:  
 

1. Да се осъществи исторически преглед на възникването и развитието на професия 
медицински фелдшер в България;  

 
2. Да се проучи и анализира професионалния път, реализация, обучение и 

удовлетвореност на фелдшерите през погледа на практикуващите, в условията на 
реформиращо се здравеопазване, кадри;  

 
 

3. Да се проучи и анализира изборът на специалност и нагласите на студентите 
лекарски асистенти в ТрУ, МФ, гр. Стара Загора за бъдеща професионална 
реализация, следдипломно и продължаващо обучение. 
 

Формулирани са работните хипотези: 
 
 Независимо, че през различни исторически периоди се води дискусия – да 

съществуват или не фелдшерите като професионалисти, те са приложим трудов 
ресурс в здравеопазването на България не само в кризисни периоди. 

 
 Практикуващите в условията на реформиращо се здравеопазване медицински 

фелдшери в област Стара Загора са неудовлетворени от професионалната си  
дейност, като в най-голяма степен от факторите с отношение за 
неудовлетвореността са нормативната рамка и възможностите за следдипломно 
обучение. 

 
 В ТрУ, МФ, гр. Стара Загора студентите от специалност „Лекарски асистент“, като 

последователи на кадрите с професионална квалификация „фелдшер“, изразяват 
удовлетвореност от избора на специалност и несигурност по отношение на бъдеща 
професионална реализация. 
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     Методика на проучването 
 

Съобразно поставената цел и в съответствие с формулираните задачи са проведени 
следните проучвания: 

1. Историческо проучване на професия „фелдшер“ - възникване, обучение и 
реализация на професионалистите в общественото здравеопазване на България от 
1879 г. до наши дни. 

2. Емпирично социологическо проучване с интервю лице в лице, на професионалния 
път, реализация, обучение и удовлетвореност на фелдшерите, през погледа на 
практикуващите в условията на реформиращо се здравеопазване кадри. 
Проведено през периода юли - ноември 2016 г. 

3. Емпирично социологическо проучване с интервю лице в лице, за избора на 
специалност и нагласите за професионална реализация и продължаващо обучение 
на студентите от специалност „Лекарски асистент“, катедра „Здравни грижи“ в 
Медицински факултет на Тракийски университет, гр. Стара Загора.  

             Проведено през месеците ноември-декември 2016 г. 
 
Обект на изследване: 
 Исторически извори с отношение към възникването на професия „фелдшер“, 

обучението и реализацията на професионалистите; 
 102 професионалисти от всички 110 фелдшери практикуващи на длъжност 

„фелдшер“ на територията на област Стара Загора, по официално предоставена 
информация от РЗИ гр. Стара Загора. Поканени за участие в проучването са 103 
– отказал участие един. Степен на отзивчивост 99,02%. 

 Всичките 42-ма студенти (три випуска) от специалност „Лекарски асистент“, 
катедра „Здравни грижи“, Медицински факултет на Тракийски университет, гр. 
Стара Загора. Степен на отзивчивост 100%. 

 
Предмет на наблюдение 
    Развитието и реализацията на кадрите с професионална квалификация „фелдшер“ във 
времето от възникване на професията до настоящата реализация на професионалистите 
в България, в условията на реформиращо се здравеопазване и студентите от специалност 
„Лекарски асистент“ в ТрУ, МФ, гр. Стара Загора, последователи и първоприемници на 
медицинските фелдшери. 
 
Инструментариум за емпиричните проучвания: 

Въпросникът за интервюто с практикуващите фелдшери е изработен след 
задълбочена литературна справка, съобразен със специфичната за кадрите 
професионална квалификация и възможност за професионална дейност в различни 
направления и структури на здравната система. Той е представен за становище на 
етичната комисия от МФ, ТрУ, гр. Стара Загора.  
Съдържа 28 въпроса разпределени в 3 основни области:  
 Социално-демографски (възраст, пол, местоживеене) и професионални 

характеристики на фелдшерите (месторабота, трудов стаж, професионален 
маршрут, обучение и специализация); 

 Удовлетвореност от работата - работни часове седмично, обем задължения, 
автономност във вземане на решения и възможност за реализиране на 
професионалната компетентност, нормативна рамка, зачетено мнение в екипа; 
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 Морално-етични измерения на професионалната реализация – доверие, 
признание, сътрудничество, нагласи за напускане на професията, нагласи за 
възпроизвеждане на професията чрез рекрутиране на значими близки. 

 
Въпросникът за интервюто със студентите лекарски асистенти е съобразен с 
поставената цел и съдържа 19 въпроса разпределени в четири области: 
 Социално-демографски характеристики на студентите – възраст, пол, 

местоживеене; 
 Избор на специалността „Лекарски асистент“ и удовлетвореност на студентите от 

обучението към времето на проучването; 
 Нагласи на студентите за бъдеща реализация като професионалисти лекарски   

асистенти; 
 Нагласи на студентите за следдипломно обучение. 

 
Места на провеждане на емпиричните проучвания 
 
 С практикуващите фелдшери в: 
 Заведения с предимно диагностична и лечебна дейност: 
• ЦСМП гр. Стара Загора и неговите филиали в Казанлък, Павел баня, Мъглиж, 

Гурково, Чирпан, Раднево, Гълъбово, Братя Даскалови; 
• Амбулатории на общопрактикуващи лекари в гр. Стара Загора, Казанлък, Павел 

баня, Мъглиж, Гълъбово и селата - Малка Верея, Еленино, Малко Кадиево,   
Кирилово, Бузовград, Загоре, Димитриево, Черганово, Зетьово; 

• Медицински център „Селена- Л“ гр. Стара Загора; 
• Държавна психиатрична болница „д-р Георги Кисьов“ гр. Раднево; 
• Хоспис „Лек“ гр. Стара Загора; 
• Здравна служба в регионалната дирекция на МВР гр. Стара Загора; 
 Заведения с промотивна, профилактична и контролна дейност: 
• УЗК в гр. Стара Загора и гр. Раднево, ЗК в ЦДГ - №4, „Бреза“, №25, „Ален мак“ 

гр. Стара Загора; ДЯ гр. Мъглиж; 
• Регионална здравна инспекция гр. Стара Загора. 

 
Със студентите лекарски асистенти – учебен кабинет в катедра „Здравни грижи“ на 
МФ, гр. Стара Загора. 
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Изследователски методи за целите на проучванията 
 

За целите на проучванията са използвани следните изследователски методи: 
 

 Анализ на документи 
 

 Автентични исторически документи, укази, закони и разпоредби с отношение към 
професия „Фелдшер“ и кадрите; 
 

 Научни статии от периодичния медицински печат и специализирани издания 
(1878 – 2017 г.), отнасящи се до професиите „Фелдшер“, „Лекарски асистент“ и 
кадрите – фелдшери, лекарски асистенти. 

 
За целта са посетени:  Държавен военно исторически архив (ДВИА) гр. Велико Търново, 
Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. София, Народна библиотека 
„Иван Вазов“ гр. Пловдив, Централна медицинска библиотека, МУ, гр. София.  
 
 Полустандартизирани интервюта 

 
 лице в лице с практикуващите фелдшери; 

 
 лице в лице със студентите лекарски асистенти –  

            определени от съвременната социология като крос-секционни проучвания.  
 

 Статистическа обработка и анализ 
 

• Изградена е база данни с използването на Microsoft Exсel 2010 и програмата 
Statistica 10. (http://www.statsoft.com); 
 

• Приложени са основни методи за математико-статистически анализ:  
описателна статистика на качествени и количествени променливи, 

непараметрична линейна корелация, тестове за проверка на хипотези - χ
2
 – тест, 

първи вариант; χ
2
 – тест, втори вариант;  

 
Приложена е модифицирана 5-степенна Ликертова скала – WCW скала, JSS 
(jobsatisfaction – scale), която съдържа 6 компонента за оценка удовлетвореността 
на фелдшерите от работата. Надеждността на модифицираната скала се оценява 
с коефициент за надеждност на Кронбах (Cronbach ҆s alpha).  
За разглежданата скала алфа (α) има стойност 0,187 – т.е. „ниска“ надеждност, 
което се дължи на хетерогенността на групата на изследваните лица – сериозно 
различие в местоработата и условията за реализация на дейността; 
 

• В Microsoft Exсel са разработени графики, диаграми и таблици, прехвърлени в 
Microsoft Word с превод на български. 
 
 
 
 

 

http://www.statsoft.com/
http://www.statsoft.com/
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ВТОРА ГЛАВА – резултати и обсъждане 
 

I. Възникване и развитие на професия „Медицински фелдшер“ в 
България от 1878 г. до наши дни – историческо изследване. 

 
1.1.Обучението на фелдшери - първото регламентирано медицинско 

образование в България. Образователният процес от 1879 до 1944 г. 
 

     В края на Руско-турската война през 1878 г. в освободените райони на страната се 
организира гражданска власт, която заедно с другите ангажименти, поема отговорността 
за организиране и оказване медицинска помощ на населението. По поръчение на княз 
Дондуков българският лекар д-р Димитър Моллов съставя „Временни правила“ за 
устройството на медицинското управление в България. Преценени исторически 
“Временните правила”, влезли в сила от 01.02.1879 г., са законодателен акт, който слага 
началото на здравеопазването след Освобождението. Утвърждават се щатни длъжности, 
за които са необходими медицински кадри. Статистиката показва, че броят на лекарите 
през 1879 година е 72-ма, от които 53-ма българи, а останалите чужденци.  
Медицинските кадри са крайно недостатъчни, а войната оставя бездомни десетки хиляди 
българи и турци, хиляди старци и вдовици. Наред с глада и нищетата, епидемиите 
отнемат хиляди човешки животи. Остра е необходимостта от медици след 
Освобождението и обстоятелствата предполагат откриване на фелдшерско училище.  
   На 23 февруари 1879 г. във Велико Търново се провежда медицинско събрание за 
разширяване на „Временните правила“. Обсъжда се фелдшерското образование и 
разкриването на училищата, които се устройват по руски образец. Залагайки въпросът за 
подготовка на медицински кадри във Временните правила се вижда, че Първото 
регламентирано медицинско образование в България е фелдшерското и се явява като 
отговор на нарасналата необходимост от собствени медицински кадри във възобновената 
българска държава. Годината е 1879.   
     Първите военно-фелдшерски училища (след Освобождението) се откриват в София, 
В. Търново и Пловдив. Обучението в тях се осъществява под надзора на губернските 
лекари: д-р Мирков за София, д-р Угрюмов за Пловдив, д-р Швайцер за Търново. 
Учениците от Софийското училище са 60 и се предвижда да отговорят на потребностите 
от фелдшери на Софийска и Видинска губернии. За Пловдивска и Сливенска губернии 
са подготвяни 60 ученици в Пловдивското училище. Търновска, Русенска и Варненска 
губернии очакват своите 85 възпитаници. Със завършване на курса и трите военно-
фелдшерски училища са закрити. В княжество България и Източна Румелия работа 
започват 150 фелдшери.   
От заповед №7 на военния министър генерал Паренсов става ясно, че обучение на 
фелдшери (във временно софийско фелдшерско училище) има още в края на 1877 г. 
„Първите завършили училището са: 
 Старши фелдшери: Христо Тодоров, Петър Петков, Беро Василев, Марко Кашенов, 
Сава Дамянов, Ангел Златарев и Петър Дамянов.  
Младши фелдшери: Петър Николов, Панталей Димитров, Ташо Стоянов, Стойко 
Михайлов, Георги Манчев, Васил Николов, Вато Георгиев, Петър Кръстев, Живко 
Станков, Георги Вълчев, Сава Стоянов и Петко Мишев. 
    Подготвените в първите три училища в България 150 фелдшери се оказват 
недостатъчни за нуждите на времето и през 1879 г. в София се открива първото 
гражданско училище за фелдшери. Обучението в него се ръководи от Правилник 
утвърден с Указ  №150 от 5 септември 1879 г. на МВР, одобрен от Княз Александър 
Батенберг. Учениците от първия випуск, 50 на брой, започват обучение на 01.09.1879 г. 
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и имат курс на подготовка - 3 год. Въпреки недостига на фелдшери временно 
управляващият Министерството на вътрешните дела Д. Агура през 1882 год. закрива 
училището, което с целия си преподавателски състав минава под ведомството на 
Военното министерство и се именува Софийско Военно Медицинско Фелдшерско 
училище. Учебното заведение дава три випуска и е закрито.  
През 1880 год. в България има два военни отдела - Западен в София и Източен във Варна. 
В същите градове са открити две военни училища. Приемът на ученици е от редиците на 
постъпващите новобранци с цел попълване частите на войската с фелдшери. Курсът на 
обучение на тези училища трае една година. И двете са дали по два випуска фелдшери - 
113 души. С указ на Александър I, по предложение на Министъра на войната от 
01.02.1883 год., са закрити.  
След Сръбско-българската война с Указ № 16 от 1888 г. в София отново се открива 
фелдшерско училище. С Правилник за първи път са формирани два отдела - медицински 
и ветеринарен. Обучаваните са на пълна държавна издръжка и набирани от военните 
части, както първите три военно-фелдшерски училища и двете от София и Варна. Като 
самостоятелно училището съществува до 01.01.1889 г. и  с  Указ № 2/1889 г. на княз 
Фердинанд I, след цитираната дата то се закрива, присъединявайки се с целия си състав 
към Военното училище под наименованието „ Фелдшерско отделение “.  
От 1892 г. подготовката на фелдшери е с нова насока. Формират се санитарни команди 
към дивизионните болници в София, Пловдив, Русе, Плевен, Враца и Сливен. 
Подготовката в тях не може да се сравни с обучението на фелдшерите - преценката на 
ВМС. Нуждите от кадри е сравнително задоволено и през 1900 г. министърът на войната 
разпорежда да бъде открита само една санитарна команда.  
През 1895 г. се открива Гражданско фелдшерско медицинско училище – тринадесет 
години след закриване на първото през 1882 г. Закрито е през 1903 г. след обучени четири 
випуска, като училището бележи най-голям успех в подготовката на фелдшери. По-
нататъшното образование и преквалификация имат за база постигнатите в него успехи, 
а възможност за преквалификация имат санитарните фелдфебели с право дадено им от 
чл.52 на Закона за общественото здраве от 1903 год. Тази преквалификация е наложена 
от обективните потребности от фелдшери за гражданското ведомство.  
През декември 1914 г. е открито последното до 1944 г. гражданско училище, а паралелно 
с него и санитарно подофицерско училище. Последното има за цел да отговори на 
нуждите от фелдшери след Балканската, Междусъюзническата и Първа световна война. 
Училището е закрито през 1915 г. и по-нататъшното фелдшерско образование до 1944 
год. по своята същност е преквалификация на кадрите. До 9.09.1944 г. повече училища 
за фелдшери не се разкриват. 
     Проследявайки историята на обучението на фелдшери в периода от първите военно-
фелдшерски училища открити в София, Търново и Пловдив през 1879 г. до последното 
закрито през 1915 год. могат да се направят следните изводи: 

1. Обучението на фелдшери (като първо регламентирано медицинско образование в 
България съгласно Временните правила) е наложено от необходимостта от 
медицински кадри в първите години след Освобождението на България и е в пряка 
връзка с формирането на българската войска. 

2. Обучението е по руски модел и с подкрепата в първите години на временното 
руско управление. 

3. Училищата за фелдшери многократно се закриват, но и откриват винаги, когато 
има остра необходимост от медицински кадри, не само за армията, но и 
гражданството.  

4. Подготовката на фелдшери има за цел да осигури първи помощници и заместници 
на лекарите във всички направления на медицинската помощ. С оглед на това са 
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правени непрекъснати опити за подобрение на образователните програми и 
квалификацията на кадрите. 

5. Фелдшерите заедно с лекарското съсловие полагат основите на българското 
здравеопазване. 

     Обучението на фелдшерите от 1878 до 1944 г. в обобщен вид е представено в табл.1 
Табл.1 

Год. на откриване 
на уч. заведение 

Год. на 
закриване на уч. 
заведение 

град: Брой приети за 
обучение лица 

Възраст или друга 
характеристика на 
приетите  за обучение 
лица 

Особености на 
обучението 
/програмите/ 

1879 год.,  
първите 
военно-
фелдшерски 
училища 

1879 г. 
Октомври 

София 
Пловдив 
В.Търново 

60 ученици; 
60 ученици; 
85 ученици 
завършили 150 

Учениците - грамотни и 
най-будните младежи от 
редиците на войската. 

Провеждано по руски 
образец 

1.09.1879г. Първо 
гражданско 
училище 

1882г., минава 
под военното 
ведомство 

 
София 

 
50 ученици 

 Обучението е 
безплатно 

1880г. Военно-
фелдшерски 
училища 

 
1.02.1883 г. 

 
София; 
Варна 

 
два випуска 

Приемът е от 
постъпващите 
новобранци. 

нови предмети; прави 
се опит за обучение с 
профилактична 
насоченост - военна 

 
1.02.1883 г. 
гражданско под 
военното 
ведомство 
 

 
 
        1884 г. 

 
 
София 

 
 
60 ученици 

Приемът е от лица 
постъпващи по собствено 
желание. Допускат се и 
приходящи, успешно 
положили изпит. Приемът 
оповестен в ДВ – прогрес 
в устройството и приема 
на ученици 

 
 
 
Разширена учебна 
програма 

 
 
4. 04.1888 г. 

До 1.01.1889г. 
съществува 
самостоятелно 
31.12.1891г. 
преминава към 
Военното у-ще 

 
София 

 
Не е открита 
информация 
 

Пълна държавна 
издръжка на учениците 
набирани от военните 
части. 

Има два отдела: 
медицински и 
ветеринарен. 
 
 

5.03.1892 г.  
откриват се 
санитарни команди 

 
Съществуват до 
1900 г. 

София, 
Пловдив, Русе, 
Плевен, Вра-
ца,Сливен към 
дивизионните 
болници 

 
Не е открита 
информация 

 
Учениците са от редовете 
на войската 

Подготовката 
отстъпва на 
подготовката на 
фелдшерите във 
фелдшерските 
училища. 

От 1900г. 
само една 
санитарна команда 

до 1904 г.  
София 

Не е открита 
информация 

Учениците са от редовете 
на войската 

Санитарната команда 
е към дивизионната 
болница 

1895 г. 
Второ гражданско 
училище 
 

 
1903 г. 

 
София 

Не е открита 
информация 

 
Възраст на учениците 17-
19г. 

Изучават се: 
бактериология, 
Микроскопия - като 
предшествие на 
микроскопското 
обучение. Двукратна 
практика в болниците 
по 3 месеца 

Декември 1914 г. 
Гражданско у-ще 
и санитарно 
подофицерско 

И двете училища 
1915 г. 

 
София 

 
Не е открита 
информация 

 По програма от 1895 г. 
с подобрения. 
Обучението е 
преквалификация. 

 
Преквалификация 
от 20.06.1921 г. 

 
До 1944 г. 

 
София 

 
1682 

Санитарни подофицери  
уволнени от запаса с не 
повече от три год. 
непрекъсната служба. 

1162 санит. 
подофицери полагат 
изпит по програма 
изготвена от ВМС; 520 
придобиват 
квалификация без 
изпит. 
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1.2.Фелдшерското образование след 1944 година 
 

       През 1944 г. здравната система в България разполага с ограничен ресурс висши и 
средни медицински кадри - 3 516 лекари, 826 фелдшери, 1070 акушерки, 372 медицински 
сестри общ профил. По това време в страната има само четири учебни заведения за 
средни медицински кадри: три за мед. сестри - в София, Пловдив и Варна и едно за 
акушерки в София.  
   Социалистическото преустройство на здравеопазването и бързото разширяване на 
здравната мрежа в България изискват развитие на средното медицинско образование, в 
частност обучение на фелдшери. Обстоятелствата и потребностите налагат откриване на 
10.11.1949 год. в гр. Стара Загора на Първото гражданско училище за фелдшери след 
1944 год. Учебната година започва с 133 курсисти (42 девойки и 91 младежи) приети за 
обучение след завършено средно образование и възраст до 25 г.  
Завършилите тригодишния курс на обучение в Старозагорското училище придобиват 
званието медицински техник/фелдшер и се приема, че имат полувисше образование с 
професионални права да работят като помощник на лекаря в неговата лечебно-
профилактична и санитарно-противоепидемична работа. 
След института в Стара Загора, през 1950 г. обучение на фелдшери започва във В. 
Търново, а през 1951 г. - във Враца и Русе. По-късно в градовете: Хасково (от 1958 г.), 
София (1969 г.), Бургас (1973 г.), Благоевград (1976 г.). 
    През 1947 год. се открива последно военно-фелдшерско училище като институт за 
медицински техници. Обучението в него се преустановява през 1954 год. 
    Подготовката на кадрите с професионална квалификация „фелдшер“ след 1944 г. се 
провежда в съображение с организацията и промените в средното медицинско 
образование в НР България. С ПМС № 2389/ 28.08.1950 г. се осъществява реорганизация 
на средното образование в страната. Полувисшите медицински институти (учебни 
заведения за медицински сестри, акушерки и фелдшери) се закриват като такива и 
преобразуват в медицински училища. През 1951 г. е изработен общ Правилник за 
организация и ръководство на всички средни медицински училища, като обучението за 
първи път се осъществява по учебни планове и програми. Те внасят стойност, 
организираност и единство в работата на медицинските учебни заведения. За първи път 
специалната и практическа подготовка на учащите се в медицинските училища се 
поставя на правилни, научно-теоретически и педагогически основи, при спазване на 
медицинските и педагогически изисквания за седмичната натовареност на учениците. 
Първите учебни планове изработени през 1951 г., по-късно  незначително променени, се 
ползват до 1955 г., а учебният процес е по подобие на съветския опит в подготовката на 
средни медицински кадри. През този период има обективни и субективни слабости в 
учебния процес - нарушения на учебните програми и невинаги убедителни изменения по 
тях. Качеството в подготовката на кадрите се влияе от напрежението и късите срокове на 
обучение поради остра необходимост от средни медицински кадри. Фактите: до 
9.09.1944 г. здравната система в България разполага със 2300 средни медицински 
работници, а за периода 1944 - 1950 са обучени 2680 специалисти.  
Допуснатите слабости налагат преоценка на работата в средните медицински училища, 
анализ и обобщение на постигнатото. Със Заповед № 842 / 11.06.1953 г. министърът на 
НЗСГ определя необходимите мероприятия за по-нататъшно развитие на образованието. 
       След завършване на организационния период в изграждането и реорганизацията на 
средното образование основна задача е качественото подобряване на целия учебно-
възпитателен процес. С указ от септември 1954 г. МС поставя по-високи изисквания към 
професионалното обучение и възпитание на кадрите. През 1955 г. са изработени и 
одобрени паралелно планове за учащи след завършен IX и за учащи след завършен XI 
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клас. Така се извършва плавен преход в приема, като се избягва възможността за намален 
брой ученици, при налагане изискването за постъпване след завършено средно 
образование. От учебната 1955/1956 г. и постепенно от 1957/1958 г. в медицинските 
училища се утвърждава новата система - прием на младежи със завършено средно 
образование и свидетелство за зрелост. 
    В тези условия на реорганизация и утвърждаване на средното медицинско образование 
се подготвят кадрите с професионална квалификация „фелдшер“. Курсът на обучение по 
специалността е тригодишен, редовна форма. Приемът в училищата е по държавна 
поръчка. Подборът на кандидати се извършва съгласно обнародвана Наредба от МНЗ 
отдел „Подготовка на медицински кадри“ за прием на учащи се в средните медицински 
училища за съответна учебна година. В наредбите се посочват изисквания за: изискуемо 
от кандидата образование, пределно допустима възраст в момента на кандидатстване, 
квотен принцип по отношение прием мъже - жени кандидати и начин на формиране на 
състезателния бал. Тези изисквания през годините търпят промени. Утвърждават се като 
задължителни: завършено средно образование; квотен принцип мъже/жени кандидати - 
50/50 (Наредба № 0-15/14.02.1974 г.); увеличава се възрастта допустима за 
кандидатстване (от 25 г. през 1949 г. на 32 г. за уч.1974/75 г.). Състезателният бал за 
класиране на кандидатите за специалност „фелдшер“ се формира от:  
 общия успех от дипломата за завършено средно образование и оценките от 

предметите - български език, химия и биология; 
 чрез състезателен изпит - писмен по биология (основи на дарвинизма); 

психологически изпит. 
      Технологията на обучение в курса за фелдшери предполага теоретична и практическа 
подготовка. Теоретичната подготовка се осъществява чрез лекционна форма на обучение 
по задължителни учебни дисциплини: 
 общообразователни - (те са различни през годините и постепенно отпадат с 

приема на курсисти след завършено средно образование); 
 общомедицински - анатомия с хистология, физиология на човека; микробиология 

с вирусология; патоанатомия и патофизиология; фармакология с рецептура; 
клинична лаборатория с биохимия; медицинска психология; медицинска етика и 
деонтология; социална медицина; хигиена; медицина на бедствените ситуации; 

 специални и клинични - общи и специални грижи за болния; вътрешни и 
професионални болести; анестезиология и интензивно лечение; хирургия; детски 
болести; акушерство и гинекология; инфекциозни болести; епидемиология; 
нервни болести; кожни и венерически болести; очни болести; УНГ болести; 
физиотерапия.  

Лектори по учебните дисциплини са лекари и асистенти от висшите учебни заведения, 
практикуващи в лечебните бази, където се провежда и практическото обучение на 
фелдшерите. 
Практическата подготовка е последователна и предполага придобиване на знания, 
изграждане на практически умения за извършване на медицински манипулации и 
формиране на  професионален модел на поведение.  
       Цялостният теоретичен курс на обучение приключва с полагане на изпит пред 
държавна изпитна комисия. Дисциплините включени в държавните изпити са:  

• Вътрешни с професионални болести и рецептура - теория и практика;  
• Хирургия с анестезиология и интензивно лечение - теория и практика;  
• Детски с инфекциозни болести;  
• Хигиена с епидемиология. 

     Курсистите завършили тригодишния курс на обучение и успешно положили 
държавни изпити получават званието “медицински фелдшер” и компетентност за 
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реализиране на цялостни грижи за пациента - профилактични, диагностични и лечебни, 
в обем определен от квалификационната характеристика изготвена от учебното 
заведение и утвърдена от МНЗ. Съгласно разписаните в нея професионални правомощия 
медицинският фелдшер практикува под надзора на лекар с право и на професионална 
автономност. 
    Задължителните учебни дисциплини и минимален задължителен хорариум, по който 
се извършва обучението на фелдшерите, се променят през годините на реорганизация, 
но обучението на професионалистите е по медицински модел, различен от този на 
лекарите, осъществен в съкратени срокове. 
    Реорганизациите в медицинското образование променят през годините 
наименованията на учебните заведения, в които се обучават фелдшери, съпроводено и с 
промени в ОКС на завършилите специалността. Промените в степента на образование 
генерират в последствие различия, изискващи от дипломиралите се с по-ниска 
образователна степен професионалисти непрекъснато  приравняване на степента, в 
съответствие с промените в здравното законодателство. 
Таблица № 2  показва различните наименования на учебните заведения и придобитото 
от курсистите образование през съответния период на обучение. 
 
  Табл. 2 

Години 
от-до 

Наименование на учебното заведение 
за фелдшери 

Образователна 
степен 

Обучението е: 

1949-1950 г. Институт за медицински техници Полувисше обр. Редовно след завършено 
средно общо образование 

1951-1954 г. Медицинско училище за фелдшери Средно медицинско 
обр. 

Редовно след  средно 

1955-1960 г. Медицински техникум Средно медицинско 
обр. 

Редовно след средно 

1961-1976 г. Обединено медицинско училище Средно медицинско 
обр. 

Редовно след  средно 

1977-1980 г. Полувисш медицински институт - ПМИ Полувисше обр. Редовно след средно 
 
1980-1990 г. 

Институт за подготовка на здравни 
кадри със средно специално 
образование (ИПЗКССО ) 

Средно специално 
образование 

 
Редовно след средно 
 

1990-1997 г. Полувисш медицински институт - ПМИ Полувисше обр. Редовно след средно 
 
    През 1999 г. е реализиран последен прием на курсисти по специалност „фелдшер“, 
след което обучението на кадрите е преустановено. Продължаващото обучение на 
практикуващите професионалисти е кампанийно, под формата на професионални 
курсове, а възможности за специализация са предоставени от 2001 г. с Наредба 31. 
Клинични специалности като възможност за специализация предоставят Наредбите от 
2010 г. и 2015 г. (Наредба 1 от 22.01.2015 г. ). Формулирани като специалности по 
здравни грижи, важно е доколко специализацията е съобразена с медицинския модел на 
подготовка на кадрите с квалификация фелдшер / лекарски асистент.   
       

 Обучението на кадрите с квалификация „фелдшер“ след 1944 г. предполага 
следните изводи: 

1. Учебният процес се осъществява на методична основа с чести реорганизации и 
промени в образователно-квалификационната степен на кадрите; 
 

2. Подобрява се както теоретичната, така и практическата подготовка в съответствие 
със заимстван и придобит собствен опит в обучението на специалистите; 
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3. Учебният план и задължителен минимален хорариум определят подготовката на 
кадрите по медицински модел, реализиран в кратки срокове с различия от този на 
лекарите;  

 
4. Кадрите се обучават за нуждите на гражданското общество с възможност за 

професионална реализация в различни структури, предимно на извънболничната 
помощ с изпълнение на лечебно-профилактични, санитарно-противоепидемични 
и социално-хигиенни задачи. 

 
5. Преустановеното базово обучение на фелдшери - с демотивиращо въздействие 

върху професионалистите по отношение продължаващо обучение и 
квалификация. 

 
6. Възможности за следдипломно обучение и специализация фелдшерите получават 

при голям трудов стаж, което ограничава възможностите на кадрите за 
професионална реализация, като квалифицирани със специалност 
професионалисти с възможност за кариерно развитие.  
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2. Фелдшерите в здравеопазването на България. 
 

2.1 Фелдшерите - пионери в санитарното дело през годините на създаване на 
обществено здравеопазване от 1878 до 1944 г. 

 
     Традиционно доказала се с натрупан практически опит в България, в продължение на 
повече от век, професия медицински фелдшер води исторически началото и 
реализацията си от първите години след Руско-турската Освободителна война. 
Фелдшерите, обучени първоначално в София, Велико Търново, Пловдив, а по-късно и в 
учебните заведения на други градове, осъществяват своята професионална дейност във 
военно-санитарната служба и обществено здравеопазване на България. 
     На 09.11.1882 г. е утвърдено „Положение за медицинската и ветеринарна част във 
войската”, което за първи път специално и подробно уточнява, конкретизира и 
регламентира организацията и дейността на санитарната служба във войската, в която 
участват медицинските фелдшери.   
     В общественото здравеопазване кадрите работят като помощници на лекарите, но и 
самостоятелно. А нуждата от фелдшери се чувства осезаемо в нашата страна при 
съществуващото санитарно състояние след Освобождението. Тя е особено необходима 
по селата, където бедното и неграмотно население е лишено от всякаква медицинска 
помощ. Действително санитарното положение в селата в първите години след Руско-
турската война е тежко - блата, тиня, смрад и боклуци, среда за развитие на болести и 
епидемии. В условия, в които селяните са лишени от знания за това как да държат в 
порядък и чистота своите жилища, в отсъствие на познания за хигиенни правила 
възниква въпроса: Кой би избавил селяните от невежеството по отношение на хигиената?  
В първите години след Освобождението съществуващите санитарни проблеми на село 
не могат да се решат от лекарите поради ограничения им брой – 50-60. Това предполага 
рядко посещаване на селата от лекарите и то в рамките на часове - време крайно 
недостатъчно за здравно просвещение и организация на санитарна дейност. При тези 
обстоятелства реална се явява нуждата от фелдшера. Присъствието му на село близо до 
хората при така създадените условия е повече от необходимо. 
   Върховната медицинска власт, вземайки под внимание обективната реалност, разделя 
административните околии в България на участъци, като във всяка околия назначава „по 
един лекар и трима-четирима фелдшери на едно население от 40-50 хил. души. На 
участъковия фелдшер e възложено да подава медицинска помощ, да извършва 
ваксинации и реваксинации и въобще да се грижи за здравословното състояние на 
населението от 25-30 села”. Откликващи на потребностите на хората, фелдшерите 
спомагат за преодоляване на създадените по това време сред селското население нагласи 
за ползване услуги на врачки и баячки. Помощта, която фелдшерите оказват невинаги е 
достатъчна за коренното излекуване на болния, но тя е от значение за изхода на болестта.  
Не по-малко важна е ролята на кадрите по отношение на възникващите епидемични 
болести. В тези времена кметът е този, който е задължен да донася информация на 
околийския началник, а той съответно да командирова околийския лекар за 
предприемане на необходимите мерки, но така предвидената организация невинаги е 
ефективна. Информираността на кмета по здравните проблеми е ненавременна, а самият 
той не бърза да уведоми надлъжните власти. В много случаи кметовете след 
заминаването на лекарите от селото, при кратките им посещения, не предприемат 
нужните мерки по отношение на уединението на болните, както и мерки за дезинфекция 
на жилищата им. Компетентността на фелдшера в този случай се явява нужна и той е 
лицето, което внушава на кмета опасността от болестта, или пък от своя страна изисква 
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лекарска помощ. Тоест той е лицето, което не само констатира болестта, но и влиза в 
ролята на деятелен агент за спирането на нейния ход.  
Първоначално създадените лекарски и фелдшерски участъкови здравни служби, освен 
лечебна, реализират и профилактични дейности. Фелдшерите „са задължени да 
преглеждат и въобще да бдят за чистотата на всички обществени и частни заведения, да 
надзирават за доброкачествеността на същите и питейни източници, да вземат мерки 
против появяването и разпространението на епидемични болести, сифилиса и пр. Да 
поучават населението за начина на живот, за причините на заразните болести и 
средствата за предпазване от тях“.  
    Така фелдшерът се явява първия пионер в областта на санитарната служба 
непосредствено след Освобождението. В онези първи години на свободна България 
кадрите са изключително необходими, осигуряващи медицинска помощ на бедното 
селско население, което е преобладаващото в страната. Достатъчно показателно е 
казаното: 
„Изхвърлете фелдшера и вий ще направите да се появят с всичка сила ония 
предразсъдъци и вярвания, коренът на които е вече разклатен. По-голяма част от 
народа ще се лиши от всякаква медицинска помощ. Той по неволя ще се принуди да 
поддържа старите си убеждения и никога няма да има понятие от медицински и 
хигиенни познания, които са му най-потребни при сегашното положение”.  
 
Статистическите данни потвърждават твърдението. Неравномерното разпределение на 
медицинските работници в градовете и селата довежда до лишаване на голяма част от 
населението (79,3%) от медицинска помощ. Лекари има в 74 от всичко 79 града и само в  
22 от 3849 села. С основание може да се твърди, че в тези условия задачата на фелдшера 
като обществен деятел се явява една от ония задачи, от правилното изпълнение на които 
зависи щастието и благоденствието на един народ. Не случайно в книгата „Какво трябва 
да знаят фелдшерите“ авторът Аруети казва: 
„Посветили се на фелдшерската професия, доказаха че имат влечение към 
санитарното дело и го показаха на дело още през първите години на Освобождението. 
Заместваха с достойнство липсващите лекари, през войната 1885 г. - влязоха и 
заживяха между народа по градове и села, а и през последните войни изпълниха с 
достойнство дългът си, като скромни и самоотвержени санитарни сътрудници навред 
почвайки от бойната огнева линия и постепенно по всички санитарни етапи до 
болниците в дълбокия тил“. 
      Не по-малка е нуждата от фелдшерите по това време и в болниците (обучението на 
медицински сестри в България започва през 1900 г.) Създадената организация предвижда 
„всяка главна болница да се управлява от старши лекар, който има за помощници един 
ординатор и трима фелдшери. В окръжните болници, окръжните лекари имат в 
подчинение дружинен лекар и двама фелдшери”. Второстепенните болници се 
обслужват от околийски лекар с помощта на един, а по-рядко и на двама фелдшери.  
Фелдшерите са първите помощници на лекарите, извършвайки следните дейности: 
„Снемат анамнеза от болните, пишат листове за лекарства и храната на болните, раздават 
лекарства, а често и сами ги приготвят, приготвят всички необходими неща за 
операциите на болните и извършват превръзките, грижат се за болните, за порядъка и 
чистотата на болничните помещения и др. Освен това фелдшерите са задължени да 
помагат при извършване на разрязванията (аутопсиите), да дежурят в болниците и 
винаги да са готови, за да подадат помощ, било през деня или през нощта”. 
    През 1894 г. д-р Георги Золотович, председател на МС, разработва нов прогресивен за 
тогавашните условия законопроект, с който цели да създаде здравна система независима 
от административните органи. По силата на законопроекта „Санитарната дирекция“ се 
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заменя с Отдел за обществено здраве. Законопроектът предвижда откриване на болници, 
приюти, родилни домове. Медицинската служба, като организация, придобива характер 
на руската земска медицина и под нейно влияние у нас частично се осъществява идеята 
за изграждане на мрежа от селски здравни участъци. Първите участъци са открити през 
1894 г., а участъковият принцип изиграва положителна роля в развитието на нашето 
здравеопазване, като фелдшерите имат голям принос в обслужването на селското 
население във фелдшерските здравни пунктове (ФЗП).  
За приноса на фелдшерите в общественото здравеопазване д-р Тодоров, дългогодишен 
окръжен лекар, заявява: 
     “Не трябва да се забравя, че голяма част от труда, който се полага за опазване на 
общественото здраве, се понася от плещите на фелдшерите, и че те като стражи 
бдят и стоят вярно на постовете си из най-затънтените краища на отечеството ни. 
Никой добросъвестен лекар не може да откаже, че един добър и опитен фелдшер е 
като дясната ръка на лекаря”. 
 
Но положението на фелдшерите по това време е незавидно. Тежко материално 
състояние, неблагоприятни условия на работа и неуредени професионални функции. 
Честата смяна на правителствения курс през годините обуславя и честа смяна на 
ръководството на здравеопазването и неговото направление, което оказва своето влияние 
върху фелдшерите. Независимо от отговорното отношение, професионалния подход и 
всеотдайност в работата, фелдшерите години наред са атакувани от санитарни 
управници и отделни лекарски единици. Ограничават се професионалните им права, 
закриват се неоснователно фелдшерски длъжности по места, отнемат се работни места, 
лекари правят опити да бойкотират обучението във фелдшерските училища. Това 
определя необходимостта фелдшерското съсловие да защитава професионалните си 
интереси. През 1883 г. няколко фелдшери и помощник-аптекари създават в 
Александровска болница фелдшерска професионална организация с председател 
фелдшера Гаврил Генков и подпредседатели: Христо Димитров и В. Цветков. 
Фелдшерското дружество „Благодеяние“ исторически се определя като първата 
професионална организация на медицински работници в България. „Благодеяние“ 
съществува до 1885 г. По-късно през 1887 г. дружеството е възстановено и утвърдено от 
ВМС с Писмо № 63226 от 10.12.1887 г. През 1896 г. дружеството започва да издава свой 
печатен орган - „Медицински фелдшер в България“ и упорито и последователно отстоява 
професионалните права на фелдшерите.  
Със създаването на „Благодеяние“, годината 1887 се приема за рождена на дружествата 
и организациите на средните медицински работници в България. 

 Дейността на медицинските фелдшери в общественото здравеопазване на 
България в периода 1878 - 1944  г., проследена в исторически план, дава основание 
да се направят следните изводи: 

1. Фелдшерите са пионери в санитарното дело след Освобождението на България 
през 1878 г.; 

2. Съвместно с лекарите полагат основите на общественото здравеопазване в 
страната. 

3. Професионалната дейност на фелдшерите се осъществява в условията на 
различни политически и професионални предизвикателства, отразяващи се върху 
числеността и професионалното развитие на кадрите. 

4. Като първи помощници и заместници на лекарите, в услуга на здравните 
потребности на българското общество през годините, последователно и 
непоколебимо отстояват професионалните си права и през 1883 г. създават 
първата професионална организация на медицински работници в България. 
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2.2. Приносът на фелдшерите в здравното дело на България след Втората световна 
война. 

 
    Изследователите по история на медицината определят четири периода в развитието на 
медицината и здравеопазването в България след Втората световна война: първи (1944 - 
1950), втори (1950 - 1973 г), трети (1973-1989 г.) и четвърти (след 1989 г.). През всички 
периоди фелдшерите практикуват професията, но политическите промени през годините 
обуславят предизвикателства пред кадрите, отразяващи се върху числеността и 
професионалното им развитие. 
Първият период (1944 - 1950 г.)  по своята същност е възстановителен за българското 
здравеопазване. Деветосептемврийският преврат през 1944 г. поставя начало на 
радикални промени в ръководството на здравното дело в България. За първи път в 
българската история, с Указ № 283/9.09.1944 г., се създава Министерство на народното 
здраве (МНЗ), с министър, възпитаникът на руската медицинска школа д-р Рачо Генчев 
Ангелов. 
Главните задачи пред ръководните органи на здравеопазването са формулирани през 
септември 1944 г. в Програмата на отечествения фронт. През 1945 г. се приема здравен 
план, който според историците съдържа в най-разгърнат за времето си вид здравната 
политика на МНЗ и БРП (к). При разработването на плана МЗ полага усилия за 
съобразяването му с действителните здравни потребности на населението, с реалните 
възможности и общото икономическо и политическо състояние и развитие на страната.   
През разглежданият период целите са: подобряване жизненото равнище и здравна 
култура на народа; оздравяване на неговия бит и труд; най-широко санитарно 
благоустройство на жилищата във всички населени места; борба с детската смъртност; 
планова борба с туберкулозата и всички други заразни и социални болести; грижи за 
подрастващите поколения, като се поставят на нужната висота хигиенните условия в 
селата, фабриките, работилниците и училищата; насаждане на истинска здравна просвета 
и всенародна медико-социална застраховка.  
     Втората световна война генерира катастрофални здравни последици и нищета за 
българското население. При тези условия недостигът от медицински кадри в страната е 
чувствителен. През 1944 г. медицинското осигуряване е представено от:  

• 3 516 лекари, от които само 368 работят в държавни болници;  
• 824 зъболекари; 
• 695 аптекари и 442 помощник-аптекари; 
• 1070 акушерки; 
• 372 медицински сестри.  

    Фелдшерите заемат важно място в структурата на професиите в здравната система. 
Числеността им през 1944 г. е 826. По-голяма част от кадрите работят в първичната 
здравна помощ (ПЗП) и обслужват 2/3 от селското население във ФЗП, които са 
самостоятелни единици или включени в структурата на селските здравни участъци 
(СЗУ). Броят на тези здравни заведения през посочената година е около 927 и нараства 
на 1075 през 1948 г., в съответствие със здравната политиката. Недобрите квартирни 
условия предоставени на лекарите и лошото благоустройство на селата - липсващо 
водоснабдяване и канализация в много селища, прави непривлекателна работата в СЗУ. 
Неслучайно повечето лекари остават в градовете, макар и много от тях без работа, с 
мизерна частна практика, в очакване на по-благоприятно време за реализиране на своите 
знания и опит. В този смисъл статистическите данни за 1945 г. са логични:  
от 3708 лекари в селата работят 806, а останалите 2902 са в градовете. Тоест в 3877 села 
от всичките 4567 няма лекар. И ако на 1 лекар в града се падат 581 жители, то в селата 
лекарят има професионален ангажимент към 6521 селски жители.  
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Това съотношение и разпределение на кадровия ресурс определя като изключително 
отговорни професионалните ангажименти на фелдшерите, работещи в СЗС. Те 
осигуряват медицинско обслужване и реализират по места изключително важните по 
това време масови профилактични имунизации на населението против коремен тиф, 
дифтерия, вариола. Дейност в отговор на политиката и усилията на министерството за 
ограничаване на заразните болести. Фелдшерите са в състава на растящия брой 
„подвижни противоепидемични отряди“, организирани към всяка област за 
противоепидемични мерки и обезвъшчаване. Изпълняват санитарна дейност, влизайки в 
кадровия ресурс на новосформираните през 1949 г. осем районни здравни института в 
София, Пловдив, Стара Загора, Бургас, Варна, Русе, Плевен и Враца. Дейността им 
предполага голям брой мероприятия за оздравяване живота на населението - 
хигиенизиране на селищата, жилищата, работните места. 
Работата на фелдшерите в санитарно-противоепидемичното дело е действително ценна. 
„Лекарите нямат вкус към хигиенната работа и отбягват не само по материални подбуди 
ангажираност в санитарно-епидемиологичните служби. Работещите в болниците, 
независимо от задължението към ЗНЗ, главно поради голяма ангажираност с лечебна 
работа, не отделят необходимото време за хигиенно-епидемиологична дейност”.   
    Съгласно държавния здравен план медицинската помощ на селското население трябва 
да бъде подобрена и приближена до тази оказвана на градското население. Целта е един 
лекар да обслужва в селата около 2000 души, а на селища с 800 жители да се осигури 
медицински фелдшер. За съжаление, освен проблемите с недостатъчната и на места стара 
материална база, по отношение, на която има специална политика с приетия през 1938 г. 
Закон за строителството на здравни заведения в селата и малките градове, недостатъчни 
и неравномерно разпределени са и медицинските кадри в страната. За реализиране 
политиката на „доближаване на медицинската помощ до населението“ по отношение на 
кадровия ресурс се предприема рязко увеличаване приема на студенти, предимно по 
медицина. От кадрите със средно образование подготовката на фелдшери е по-
ограничена и данните сочат, че те са единственото съсловие, което независимо от 
приноса им в общественото здравеопазване през разглеждания период, са с намаляваща 
численост - от 826 за 1944 г. до 536 през 1952 г.   
 

Професионална дейност на медицинските фелдшери през втори и трети период в 
развитието на медицината и здравеопазването в България 1950 – 1989 г. 

 
    В историята на социалистическото здравеопазване 1951 г. е забележителна - 
Президиума на Народното събрание приема Указ за всенародна безплатна медицинска 
помощ. В здравеопазването се утвърждават принципи на: държавност, безплатност, 
общодостъпност, профилактична насоченост. През 1958 г. за здравеопазване и 
обществено осигуряване са изразходвани 2 673 милиона лева срещу 385, 9 милиона лева 
за 1944 г. (близо 7 пъти повече).  
Мнението на лекарите, че фелдшерите (в които виждат свой конкурент в частната 
практика) са отживелица и временно явление до преодоляване недостига от лекарски 
кадри, е опровергано. Новата организация на здравеопазване в страната показва остра 
необходимост от фелдшерски кадри във всички структури на здравеопазването и 
определя нарастваща численост на кадрите през годините:  
1965 г. - 4161 фелдшери, 1970 г. – 4994, 1975 г. – 5479, 1980 г. - 7355 фелдшери в 
здравната система.  
    Здравното обслужване на населението през периода е организирано на участъков 
принцип. В селското здравеопазване през 1951 г. се извършва реорганизация и в 
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окрупнения лекарски участък централно звено е участъковата амбулатория или 
участъковата болница. Териториално те обхващат няколко селски общини с лекарски и 
фелдшерски здравни пунктове (ФЗП) в тях. Фелдшерите предоставят на селищата до 800 
жители лечебно-профилактична помощ - самостоятелно или в екип с медицинска сестра. 
Спомагат за предотвратяване и лекуване на травматични и други заболявания по време 
на полската работа, в отговор на политиката за приближаване здравните грижи до 
селския труженик. Обучават активисти на БЧК и създават санитарни постове в полето за 
оказване на своевременна първа помощ на пострадалите.  
     Анонимно анкетиране през 1970 г. показва, че лекарите не желаят да работят по 
селата. Като причини са посочени липсата на подходяща среда, невъзможност за 
удовлетворяване на културните им потребности, изоставане в квалификацията, липса на 
професионален растеж и проблем при специализацията. 
     През 1976 г. в проучване дейността на фелдшерите в първичната помощ са обхванати 
26 фелдшерски здравни пункта в 4 окръга на страната. Резултатите:  

• Около 10-12% от всички посетили ФЗП пациенти са консултирани в районни 
болници. 

• С участъков лекар са консултирани 2-3% от болните. 
• Случаите със започващо и завършващо лечение във ФЗП са над 30%. 
• Непълноценна връзка между участъковия лекар и фелдшера от ФЗП, поради 

неритмични посещения на ФЗП от лекаря, по причини  от различен характер - 
затруднения с транспорта, спешни случаи в селския здравен участък, голяма 
натовареност, текучество на лекарските кадри. 

Проведеният хронометраж на дейността на фелдшерите в обследването показва: 
 55-70% от работното време фелдшерът изразходва за лечебно-профилактична 

работа; 
 10-14 % за санитарно-противоепидемична; 
 2-4% за здравна просвета; 
 2,5-3,5% за диспансерно наблюдение на болни и здрави лица; 
 7-10% за раздаване на медикаменти от аптечния пункт, завеждан от фелдшер; 
 Голям разход на време (около 13-15%) за административно стопанска дейност, 

семинари, участие в курсове за квалификация.  
    Резултатите от проучването са показателни, че в по-голямата част от професионалната 
дейност фелдшерите са ангажирани с лечебно-профилактична работа.  
     Активно е участието им в политиката по провеждане на пълна и всеобща 
диспансеризация на населението. Организират, участват в реализирането на масовите 
профилактични прегледи и обобщаването на резултатите от обследванията, в 
разпределянето на контингентите по групи, техническото оформяне на документацията 
и насочването на болните за консултация и изясняване на здравния статус. Усилията са 
в посока на качествено обслужване на пациентите. За преодоляване на съществуващия в 
известна степен шаблон и формализъм в работата на лекаря по отношение на ФЗП, 
поради нерешени организационни въпроси или субективни причини, и установяване на 
тясна професионална връзка лекар-фелдшер. За освобождаване на лекаря от техническа 
работа с възможност за обхващане на по-голям контингент от населението и 
ангажираност със случаите изискващи по-голяма компетентност.  
     В здравното дело на страната през периода приоритетно е медицинското обслужване 
на работниците. Конституцията признава труда за основен обществено-икономически 
фактор, който се ползва от специалната закрила на държавата. Наред с общата здравна 
мрежа, където работниците се обслужват с предимство, се създава и работническо 
здравеопазване – фабрично-заводски лекарски и фелдшерски пунктове, здравни 
заведения при промишлените предприятия, мините, строителни обекти и транспорта, 
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които осигуряват лечебна, профилактична и рехабилитационна помощ на работниците и 
служителите от съответната работническа структура, към която са създадени. В 
здравните служби и пунктове на предприятията фелдшерите работят самостоятелно или 
в екип с лекари и медицински сестри. Дейността им е на цехов принцип – аналогичен на 
участъковия в териториалната здравна мрежа. 
     През втория период на социалистическото здравеопазване Санитарно-
епидемиологичната станция се утвърждава като профилактично здравно заведение. Тя 
осъществява всички видове санитарен надзор и предупредителен такъв върху 
строителството на нови обекти, организира и провежда необходимите 
противоепидемични мероприятия на територията на която действа. 
В разрешаването на задачите, стоящи пред санитарно-епидемиологичните станции, 
фелдшерите имат принос с изпълнението на различни функции в три направления: 
санитария, епидемиология, дезинфекционно дело. 
      В областта на епидемиологията, като сътрудници на епидемиолозите,  фелдшерите 
участват в борбата с трите звена на епидемиологичния процес – източник на заразата, 
нейния преносител и повишаване невъзприемчивостта на населението.  
За първи път работещите в санитарно-епидемиологичната дейност фелдшери (като 
помощници на санитарните лекари и епидемиолози)  получават широки права в работата 
по осъществяваните от тях санитарно-надзорни функции. Те са поставени в положение 
на упълномощени длъжностни лица от органите на държавната власт, ползващи известни 
административни пълномощия.  
    Структура, в която има голяма заетост на фелдшери е Бърза Медицинска Помощ. 
Професионалистите са част от екипите – реанимационни и долекарски, още от самото 
създаване на специалната служба. В София през 1948 г. при обособяването на БМП при 
болница „Червен кръст“ (понастоящем болница Пирогов) са формирани фелдшерски 
екипи. Едни от първите професионалисти фелдшери работещи там са: К. Алексиев, Ив. 
Митов, К. Желязков.   
    Квалификационната характеристика на фелдшерите позволяваща им вземане на 
адекватни самостоятелни решения ги прави професионалисти подходящи за работа в 
училищно здравеопазване, различни ведомствени здравни служби в системата на МВР, 
заведения за лица лишени от свобода, спасителни служби и др. 
 

Периодът 1973-1989 г., 
 

условно определен като трети, историците медици характеризират като време на обратно 
развитие и упадък, достигнали до криза в медицината и здравеопазването след 1989 г., с 
влошаване стила и методите на ръководство в медицинската наука, висшето медицинско 
образование и здравеопазване, с приемане на основни нормативни документи и 
влошаване показателите на здравното състояние на населението. Процеси, които оказват 
въздействие върху кадрите с квалификация „фелдшер“. 
 

Фелдшерите в здравеопазването на България след 1989 г. – четвърти период 
 

    След старта на здравната реформа в България, в резултат на осъществена 
реорганизация в здравеопазването, фелдшерите се намират в затруднение при 
упражняване на професионалната дейност. Те практикуват без регламент, ясни правила 
и легитимност на отговорностите, които поемат при изпълнение на професионалните 
задължения.  
Работещите във ФЗП остават без работа поради закриването на този вид лечебно 
заведение. НЗОК не определя фелдшерите като самостоятелен доставчик на медицинска 
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грижа и при новите условия кадрите имат възможност да работят в Първичната помощ 
само като наети от ОПЛ специалисти. В отдалечени райони на страната съществуват 
десетки населени места, в които няма регистрирани лекарски практики, поради 
непривлекателността им за лекарите. От години на такива места фелдшерите са 
единствен доставчик на медицинска помощ. Поради обстоятелството, че няма лекарска 
практика, където официално да бъдат наети от общопрактикуващ лекар, потребността да 
изкарат прехраната си, а пациентите получат необходимата им помощ, се стига до 
създаване на нерегламентирани практики. Възникват условия за нарушаване на 
традиционно добрите взаимоотношения с практикуващите в първичната помощ лекари, 
поради изкуствено създадената среда на междуличностни конфликти на базата на 
възникнала нелоялна конкуренция. 
Въпросът за достъпа на пациентите до медицинска помощ в населените места, в които 
отсъстват лекарски практики, стои открит и до настоящия момент. Отнетата възможност 
за самостоятелно практикуване на фелдшерите в рамките на професионалната 
компетентност с мотива „право на пациента на достъп до качествена медицинска помощ“ 
всъщност свежда нещата в такива случаи до нарушен достъп на пациента до помощ. 
В една такава реалност фелдшерите активно търсят решение на професионалните 
проблеми с отношение към пациентите и правото им на достъп до медицинска помощ. 
На инициирана от фелдшерите кръгла маса (през 2008 г.) с участието на представители 
на Комисията по здравеопазване към Народното събрание (НС), различни политически 
партии и медии, сериозността на поставените от професионалистите проблеми е 
призната.  
    Предизвикателство и риск за фелдшерите след старта на здравната реформа е работата 
в спешна помощ – структурата, в която традиционно практикуват кадрите. Работят в 
екип с лекари, но във филиалите на спешна помощ професионалистите формират екипи 
с медицинска сестра и шофьор или само с шофьор, без лекар (т.н. долекарски екипи). В 
тези случаи фелдшерът поема отговорността за диагностиката и решенията за терапия в 
хода на обслужване на пациентите. Дейността им не се свежда само до оказване на 
здравни грижи и придружаване на пациента по време на транспорта с линейка до лечебно 
заведение. Оценката на статуса на пациента, решението по отношение на диагноза и 
медикаментозна терапия в условията на спешност, какъвто например е случай на пациент 
с инфаркт, поведението и терапията по време на транспортиране на пациента, са все 
дейности отнесени към спешната медицина. 
    Видно е, че фелдшерите практикуват медицинска дейност. Отсъствието на ясен 
законодателен регламент, обаче ги поставя в процеса на обслужване на пациентите в 
рискова ситуация, предполагаща подвеждане под юридическа отговорност, в случай, че 
професионалните решения се интерпретират като надхвърлили правоспособността им. 
Този риск е особено голям в случаи с неблагоприятен изход в лечението на пациент. 
Това са проблеми от изключителна важност и тревожат практикуващите фелдшери в 
очакване на законов регламент за дейността и определяне статута им като 
професионалисти .  
   През годините са редуцирани длъжности изискващи фелдшерска квалификация. 
Фелдшери са назначавани като медицински сестри, изпълнявайки сестрински функции. 
Няма данни, които да дадат яснота колко от работещите фелдшери са назначени като 
такива и изпълняват пълен обем от компетенциите, които имат по квалификационна 
характеристика. Това се потвърди дори и през 2016 г. В хода на проведено проучване 
през юли – ноември 2016 г. в област Стара Загора, обект на което са практикуващи на 
длъжност „фелдшер“, стана известно, че работещите в здравната система кадри с тази 
професионална квалификация са повече от регистрираните в НСИ 110 души за областта. 
Този факт се установи с изразено желание на фелдшери за включване в проучването. Те 
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обаче не отговарят на изискването - практикуващ на длъжност „фелдшер“. Заетостта им 
в здравната системата на длъжност различна от „фелдшер“ се дължи на причини от 
различно естество, което може да бъде повод за проучване.  
    С приетия през 2005 г. Закон за съсловната организация на медицинските сестри, 
акушерките и асоциираните медицински специалисти (ЗСОМСААМС) фелдшерите са 
задължени да членуват като „асоциирани специалисти“ в Българската асоциация на 
професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ). С членството на практика нямат 
съсловно представителство пред държавните институции, което активно да търси 
решение на специфичните за съсловието професионални проблеми.  
Обучението по медицински модел, предоставящо право на диагностична и терапевтична 
дейност на фелдшерите, ги определя като професионалисти различни от „медицинските 
сестри“, „акушерките“ и кадрите с друга професионална квалификация, чиято дейност 
се свежда до реализиране на здравни грижи. Представлявани официално от други 
специалисти, фелдшерите не намират решение на проблеми с отношение към 
медицинския модел дейност на кадрите. 
    Трудностите в реализиране на професионалната дейност са основание за 
професионална демотивация съпроводена с отлив на професионалисти от системата. 
Фелдшери напускат професията и търсят нови възможности за препитание - потвърдено 
с данни от НСИ. От 7 617 фелдшери работещи в системата през 1990 г. броят им за десет 
години се редуцира наполовина  – 3 158 през 2000 г. Тези, които продължават да 
практикуват, в известен смисъл работят не съвсем легално - без официално отнети, но и 
без нормативно делегирани правомощия. Критичното положение, в което се намират 
професионалистите, заради неясен регламент на правомощия, пряко кореспондира с 
влошаващото се здравословно състояние на населението и със затруднен достъп в някои 
райони на страната до първична медицинска помощ. 
Така фелдшерите реално присъстват в здравната система в условията на реорганизация 
на здравеопазването в България, но без ясен професионален статут в създадената след 
старта на здравната реформа законодателна рамка. Неформулирайки законов регламент 
за професионална дейност на фелдшерите, в съответствие с компетентността на кадрите 
и реалните потребности на пациентите от медицинска помощ, законодателните 
институции всъщност пренебрегват традиционната роля на фелдшерите като пряк 
доставчик на първична помощ в България. Правото на кадрите да практикуват е 
ограничено, като се налага внушението, че професията е ретроградна и отживяла времето 
си. С неясно изказани аргументи за липсата на аналог на професията в рамките на ЕС се 
взема стратегически важно решение за преустановяване обучението на фелдшери (от 
1999 г.). На практика с това решение държавата отсъжда отмираща функция на 
професията и предопределя постепенно извеждане от системата на здравеопазване на 
цяло професионално съсловие във време на нарастващ дефицит на медицински кадри. 
     Законодателно регламентиране на професионалната дейност и статут на 
професионалисти по здравни грижи фелдшерите получават през 2011 г. с Наредба №1 за 
професионалните дейности, които медицинските сестри, акушерките, асоциираните 
медицински специалисти и здравните асистенти могат да извършват по назначение или 
самостоятелно. Наредбата регламентира правото на фелдшерите на медицинска дейност 
и изписване на медикаменти при определени условия,  което отличава кадрите от 
останалите професии в направление „Здравни грижи“, но много от проблемите на 
съсловието остават нерешени. Същевременно гласуваната през 2009 г. от Световната 
Медицинска Асоциация резолюция, тълкуваща делегиране на дейности от лекарските 
правомощия на други медицински специалисти, демонстрира ясно процеси, които са 
световна практика, с оглед ефективно използване на лекарския ресурс. Дефицитът на 
медицински кадри като цяло, доказаната успешната реализация на фелдшерите в 
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България през годините като първи помощници и заместници на лекарите, феноменът на 
продължаващата им необходимост, особено в малките населени места и СМП, опроверга 
всички доводи за амортизация на професията.  
Понастоящем кадрите с професионална квалификация „фелдшер“ продължават да дават 
своя принос в Здравната служба на страната. Практикуват във всички структури на 
извънболничната и болнична помощ – училищно здравеопазване, като алтернатива на 
училищните лекари, диагностични и консултативни медицински центрове, ведомствени 
здравни служби, в лечебните заведения в местата за лишаване от свобода. По традиция 
най-голяма остава числеността на фелдшерите работещи в спешна помощ и първичните 
здравни грижи. Към 01.01.2014 г. броят на работещите в спешна медицинска помощ в 
страната е 6 380 души, от които 1457 лекари, 2167 фелдшери, 485 други медицински 
специалисти и 2271 шофьори. В много филиали на СМП, в различни райони на страната, 
спешната помощ на населението се оказва от фелдшери, но данните за възрастова 
структура по категория персонал, работещи в спешна медицинска помощ, показва, че 
най-влошена е възрастовата структура на фелдшерите, с логично последващо в идните 
години освобождаване на работни места. 
 

 Изводи: 
1. През възстановителния период на здравеопазването, условно определен от 

изследователите по история на медицината като първи след Втората световна 
война, числеността на фелдшерите намалява независимо от приноса им в 
общественото здравеопазване. 
 

2. Утвърждаването на участъковия принцип на обслужване на населението, отрежда 
активна роля на кадрите с професионална квалификация „фелдшер“ в 
общественото здравеопазване. Квалификационната характеристика на 
фелдшерите, позволяваща им определена автономна професионална дейност ги 
определя като професионалисти подходящи за работа в различни структури с 
приоритетна дейност в Първична медицинска помощ и реализация на 
професионална дейност във ФЗП и СЗС. 

 
3. В резултат на законодателни промени в условията на реорганизация в системата 

на здравеопазване в България фелдшерите практикуват професията, след старта 
на здравната реформа, без ясни правила и легитимност на отговорностите. В 
условията на несигурност и професионални предизвикателства възниква 
демотивация с последващ отлив на фелдшери от системата. 

 
4. През 2011 г. фелдшерите получават законодателно регламентиране на 

професионалната дейност и статут на професионалисти по здравни грижи, но 
много от проблемите на съсловието остават нерешени. 

 
Обобщение: Формулираните изводи на базата на резултатите от историческото 
проучване са основание да потвърдим първата хипотеза – фелдшерите са приложим 
трудов ресурс в системата на здравеопазване в България не само в кризисни периоди. 
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II. Емпирично социологическо проучване на професионалния път, реализация, 
обучение и удовлетвореност на фелдшерите през погледа на практикуващите, в 

условията на реформиращо се здравеопазване, кадри 
 

Социално-демографски характеристики: 
 

Численост 
Съществува тенденция на намаляване числеността на работещите медицински фелдшери 
в област Стара Загора, което следва тенденцията в национален мащаб по отношение 
численост на кадрите с тази професионална квалификация, в отговор на преустановеното 
от 1999 г. обучение на професионалистите и излизането им от системата. 
                                                                                                      
Възраст -  представена на фиг.1  
  
Работещите професионалисти до 50 г. са 16 
(16%), над 65 г. също са 16 (16%).                                                                                                                                                                                                 
С най-голям брой (70) и относителен дял 
(68%) са фелдшерите от възрастовата група 
50-65 год. 
Средната възраст на практикуващите в 
областта е 58,5 год. 
Най-младият фелдшер е на 44 год., а най-
възрастният работещ е на 79 год.                       Фиг.1                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                  
Разпределение по пол                                                          
                                                                                                                                                                                                                                   
С изследването установяваме, че жените 
практикуващи фелдшери са повече от 
мъжете:                                                                                  
58 (57%) жени спрямо 44 (43%) мъже. 
Разпределение по пол - Фиг.2 
 
Местоживеене: 
Фелдшерите, работещи в населеното място,                                                                                                          
в което живеят, са 72-ма (71%);                                                                 
30 (29%) реализират професионална дейност    Фиг.2 
в селище различно от местоживеенето.                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Месторабота 
 
Фелдшерите практикуват в различни лечебни 
и здравни заведения, както следва: 
 
 Заведения с предимно 

диагностично-лечебна дейност:                                             
 

СМП – 36 професионалисти (36%) 
ПИМП с ОПЛ – 20 (20%); 
СИМП – ДКЦ, МЦ: 2-ма (2%)                           Фиг.3                              

• Други лечебни заведения:                                                                                               
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ДПБ „д-р Георги Кисьов“ гр. Раднево – 10 професионалисти (10%)                                                                                                        
Хоспис „Лек“ гр. Стара Загора – 1 (1%) 
Ведомствена здравна служба към МВР гр. Стара Загора – 1 фелдшер (1%)     
                                                                                                                                   
 Здравни заведения с профилактична, промотивна и контролна дейност: 

 
УЗК и кабинети в детски заведения – 25 фелдшери (24%); 
РЗИ – 7 (6%). 
 
На фиг. 3 и фиг. 4 е представена местоработата на практикуващите в област Стара Загора 
фелдшери, в съответствие с типа дейност и числова заетост по структури. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Фиг. 4                          
 

Общ професионален стаж 
 
35 (34%) от работещите фелдшери имат  
стаж до 30 год.;  
47 (46%) – стаж от 31 до 40 год.; 
20 (20%) от работещите - над 40 год. стаж       
            
Към момента на проучването най-малкият  
трудов стаж е 24 год., а най-големият – 54 
год.                                                                           
                                                                            Фиг.5 
Фигура 5 представя професионалният стаж на практикуващите в областта фелдшери към 
момента на проучването.                                                                    
 

Стаж на настоящо работно място 
 

  По отношение стаж на настоящо работно място, в отговор на въпроса „На това 
работно място сте от“, установяваме: 

• 28 (27%) от практикуващите професията фелдшери имат професионален стаж на 
настоящо работно място до 10 г. 

• 48 професионалисти (47%) -  до 20 год.  
• 26 (26%) от професионалистите са със стаж на настоящо работно място над 20 г. 
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Фигура 6 представя стажа на настоящо работно място на работещите в област Стара 
Загора на длъжност „фелдшер“. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
                                 Фиг. 6 
 

 Анализирайки общия трудов стаж и такъв на настоящо работно място, 
отбелязваме, че професионалистите с над 40 г. практика (20% от обхванатите 
в проучването) работят след навършване на пенсионна възраст според 
българското законодателство, което предполага предстоящо освобождаване 
на работни места в системата. 

 
Въпроси свързани с обучението и повишаването на квалификация 

 
С въпроса „Повишавали ли сте квалификацията си?“ установяваме, че фелдшерите 
са имали интерес и повишавали квалификацията, в съответствие с предоставените към 
даден момент възможности. (фиг. 7) 
 Резултатите: 

• 92-ма (91%) от професионалистите са посетили професионални курсове и други 
форми на обучение; 
 

• 17 (17%) са придобили по-висока ОКС по специалностите: УЗГ, Социални 
дейности, Здравен мениджмънт; 

 
• 9 фелдшери - без квалификация. 

 

 
                                Фиг.7 
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 „Късно предоставената възможност за специализация“ и „отсъствието на 
клинични специалности от възможностите за специализация“ са фактори с 
отношение към отсъствието на професионалисти с придобита специалност 
по СДО. 

 
 
Удовлетвореност от работата на практикуващите медицински фелдшери в област 

Стара Загора 
 

      В нашето проучване прилагаме модифицирана 5-степенна Ликертова скала – WCW 
скала, JSS (jobsatisfaction – scale), която съдържа 6 компонента за оценка 
удовлетвореността от работа. 
Надеждността на модифицираната WCW скала се оценява с коефициент за надеждност 
на Кронбах (Cronbach ҆s alpha). За разглежданата скала алфа (α) има стойност 0,187 – т.е. 
„ниска“ надеждност. Дължи се на хетерогенността на групата на изследваните лица – 
сериозно различие в местоработата и условията за реализация на дейността.  
Табл. 3 представя резултатите от удовлетвореността на фелдшерите от компонентите на 
работа. 
Tабл. 3 

Степен 
на  

удовлетво-
реност 

Работно 
време 

Реализация на 
професионална 
компетентност 

Обем 
задължения 

Нормативна 
рамка 

Автономни 
решения 

Зачетено 
мнение в 

екипа 

 
5      силно 

удовлетворен 

 
12 

 
6 

 
4 

 
1 

 
4 

 
8 

 
4 удовлет-

ворен 
 

 
75 

 
42 

 
32 

 
5 

 
         33 

 
73 

3    Нито 
удовлт.. /нито  

неудовлет. 

 
9 

 
26 

 
35 

 
21 

 
24 

 
10 

2 неудовлет-
ворен 

 

 
4 

 
26 

 
29 

 
53 

 
35 

 
11 

1 силно 
неудовлет- 

ворен 

 
2 

 
2 

 
2 

 
22 

 
6 

 
0 

 
𝒙𝒙� 
 

SD 

 
3.89 

 
0.73 

  
3.24 

 
0.96 

 
3.07 

 
0.91 

 
2.12 

 
0.83 

 
2.94 

 
1.03 

 
3.76 

 
0.74 

 
От компонентите на работа за оценка степен на удовлетвореност фелдшерите са: 
 Най-удовлетворени от работното време (�̅�𝑥 3.89) и от зачетено мнение в екипа, 

в който работят (�̅�𝑥 3.76); 
 

 Най-голяма е неудовлетвореността на кадрите от нормативната рамка 
(�̅�𝑥 2.12), която ограничава и създава затруднения по отношение реализиране на 
професионалните дейности; 
 

 Неудовлетворени са практикуващите фелдшери и от възможността за вземане 
на автономни решения (�̅�𝑥 2.94) 
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Морално-етични измерения на професионалната реализация на фелдшерите – 
доверие, признание, нагласи за напускане, нагласи за възпроизвеждане на 

професията чрез рекрутиране на значими близки и познати. 
 

Доверие и признание за труда на фелдшерите през погледа на практикуващите 
професионалисти 

 
 

За оценка на доверието се използва 10-степенна скала в диапазона от: 
1 - „нямат ми никакво доверие“ до 10 - „имат ми пълно доверие“ 

 
Фелдшерите от изследваната група изразяват собствената гледна точка и субективно 
разбиране. 
В отговор на въпроса: „Как оценявате доверието на пациентите Ви“,  
установяваме: 
 

• 83-ма (81,37%) от респондентите 
дават оценка на доверието, която се 
движи между 7-ма и 10-та степен, т.е. 
по-високия диапазон на скалата.  
 

• 28 (27,45%) от фелдшерите оценяват 
доверието на пациентите към труда 
им с най-високата оценка:  

            10 - „имат ми пълно доверие“ 
                                                                               
Фиг. 8, брой професионалисти и личното им         Фиг.8 
виждане за степен на доверие от пациентите                                        
                                                                                             
 

 Високите оценки, с които фелдшерите се самооценяват, могат да се 
разглеждат като индикатор за удовлетвореност на респондентите по 
отношение доверие на пациентите към тях. 

 
С въпроса: „Работата на фелдшера ползва ли се от признанието на лекари, 
пациенти и близки, както и на обществото като цяло“,  
изследваме мнението на професионалистите за признанието на труда им.  
 
Приложена е 4-степенна скала за оценка.  
 
Резултатите обобщаваме в табл. 4, а графичното им изображение с фигурите: 9; 10, 11 и 12 
 
Табл. 4 

Признание на труда 
от: 

 

Оценка на признание 
да отчасти не Не мога да 

преценя 
лекари 16% 51% 29% 4% 

Пациентите и техните 
близки 

 
74% 

 
18% 

 
3% 

 
6% 

Обществото 42% 41% 8% 9% 
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Фиг. 9                                                                          Фиг.10                                                                                                                                                               
Установяваме, че: 

• най-високо е усещането на 
фелдшерите за признание на труда им 
от пациентите (74%), следвано от  

• признанието на обществото като цяло 
(42%) и  

• с най-ниска степен на усещане за 
признание – от лекарите (16%). 
 
                                                                                   
                                                                   Фиг. 11 
 

 Съществува „средна“ 
статистически значима 
връзка между оценката 
на признанието на труда 
от лекарите и общата 
удовлетвореност от 
професията, което 
потвърждава особената 
роля на взаимодействие 
с лекаря, стоящ най-
близо до фелдшера, в 
неговата 
професионална работа 
                                                     Фиг. 12 

 
Нагласи за напускане на професията 

      Като изследователи проявяваме интерес към нагласата на фелдшерите в условията на 
„професионални затруднения“ и задаваме въпроса:  
„Мислили ли сте за смяна на професията с каквато и да е друга“? 
 

• 64-ма от интервюираните (63%) отговарят „определено не“; 
• 25-ма професионалисти (24%) посочват в изследването отговор „да, но не 

особено сериозно“. 
• 13 от практикуващите фелдшери (13%) споделят сериозни намерения за смяна 

на професията, (фиг. 13) 

0
20
40
60
80

Признание от лекари, пациенти и 
общество

Признание от 
лекарите

Признание от 
пациенти

Признание от 
обществото
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      От данните на НСИ прави впечатление, че след стартиране на здравната реформа само 
за няколко години числеността на фелдшерите осезаемо е намаляла: 1995 г. - 6885 
фелдшери, 2000 г. - 3158, 2001 г. - 2334, 2002 г. - 1972 фелдшери.  
Анализирайки фактите имаме основание да предположим, че от началото на 
реорганизацията в здравеопазването до нашето проучване (като изключим обективни 
фактори – пенсиониране, заболяване, починали - с отношение към числеността), 
вероятно немалък брой фелдшери са се отказали от професията и напуснали системата, 
търсейки нови възможности за реализация.  
Това дава основание отговорът „определено не“ на въпроса за смяна на професията, 
получен от 63 % от практикуващите професията фелдшери, да разглеждаме като 
категоричен, съобразявайки, че професионалистите са устояли във времето на всички 
предизвикателства. 
    От интервюто разбираме, че професионалистите (24%) отговорили  „да, но не особено 
сериозно“ по отношение мисли за смяна на професията са реагирали емоционално 
провокирани от професионални предизвикателства. По думите им „не са имали сериозни 
намерения“ за смяна на професията. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
                                  
                             Фиг. 13 
 

Нагласи за възпроизвеждане на професията чрез рекрутиране на 
близки и познати 

 
На въпроса: „Бихте ли посъветвали Ваши 
близки и познати да изберат 
специалност „Лекарски асистент“, 
като аналог на фелдшерите за своя 
бъдеща професия?” 
 

• 66 професионалисти (65,69%) 
отговарят - „да“.; 
 

• 36 от респондентите (34,31%) не 
биха препоръчали професията на 
свои близки. 

                                                                             Фиг.14 
Фиг. 14 представя относителните дялове за препоръчване на професията                                                     
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      Съобразно нашия критерий за признание и значимост на професията по мнение на 
практикуващите чрез оценката за препоръчване на професията, трябва да отбележим, че 
има респонденти, които имат позитивна нагласа към професия „фелдшер“, но не биха я 
препоръчали от съображения – по думите им „преживени неудобства, които искаме да 
спестим на своите близки хора“.             
                                                     

 Между това дали са готови фелдшерите да препоръчат професията на друг и 
общата им удовлетвореност от нея не се установи статистически значима 
връзка. 

 
Несъответствие между очаквания от професията и реалността 

 
    С петстепенна скала изследваме несъответствието между очакванията на фелдшерите 
от професията и реалността: 
 
Табл. 5 Скала за оценка на несъответствието между очаквания от професията и 
реалността 
 

Много силно 
разминаване 

Силно 
разминаване 

Нито силно, 
нито слабо 

Слабо 
разминаване 

Много слабо 
разминаване 

 
Резултатите: 

• 52-ма (51%) - повече от 
половината практикуващи 
фелдшери определят 
разминаването между очаквания и 
реалност като „силно“ (4-та степен 
по скалата); 

• 1 практикуващ (1%) - „много 
силно разминаване“ (5-та степен по 
скалата). 

• 19 респонденти (19%) с оценка 
„нито силно, нито слабо                         
разминаване”;                                       Фиг.15 
 

• 26 (25%) – определят несъответствието като „слабо разминаване“; (2-ра степен по 
скалата). 
                         

• 4-ма (4%) – „много слабо разминаване“. (1-ва степен по скалата), Фиг. 15 
 

 Установява се „силна“ статистически значима връзка между 
разминаванията в очакванията от професията и реалността и общата 
удовлетвореност от професията.  

 
Обща удовлетвореност от професия „фелдшер“ 

 
    Изследваме личностната преценка на фелдшерите по отношение професионална 
дейност и преживявания в нея. Съобразявайки чувства и нагласи с отношение към всички 
аспекти на дейността, професионалистите оценяват удовлетвореността си по 
двустепенна алтернативна скала. В съответствие с нея избират между отговорите:  
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„общо удовлетворен“ и „общо неудовлетворен“ от професията. 
 

Резултатите от проучването показват: 
 
 50 от практикуващите фелдшери 

(49,02%) в област Стара Загора се 
определят като „общо удовлетворен“ от 
професията. 

 
 52 от респондентите (50,98%) - „общо 

неудовлетворен“.                                                
                                

Фиг. 16 представя удовлетвореността от професията   
                                                                                      Фиг.16                   
                                                                                                   

 При алтернативното определяне на общата удовлетвореност от професията, 
практикуващите фелдшери се определят почти поравно –  
50 „общо удовлетворени“ и 52 „общо неудовлетворени“. 
 

 Не установяваме статистически значима връзка между общата 
удовлетвореност на фелдшерите от професията и факторите:               

• Общ трудов стаж; 
• Професионален маршрут; 
• Работа на настоящо работно място; 
• Характеристика „пол“. 

 
 От значение е споменатата вече статистически значима връзка между: 

• Изразената оценка на признанието на труда от лекарите и общата 
удовлетвореност на фелдшерите от професията; 

• Оценката за разминавания в очакванията от професията и реалността и общата 
удовлетвореност на фелдшерите от професията. 

 
    Освен факторите, които в нашето проучване изследваме, предполагайки, че биха 
имали отношение към общата удовлетвореност на фелдшерите от професията, вероятно 
има и други, които не сме съобразили. 

  
В емпиричното социологическо проучване изследваме мнението на фелдшерите за 

работата им, с предоставена възможност за свободен отговор на въпроса: 
 
„Желаете ли да ни кажете още нещо за работата на фелдшерите?“ 
 
    За да бъдем коректни като изследователи по отношение резултата от изследването по  
този въпрос в дисертационния труд представяме мненията на респондентите под 
формата на цитати, които обобщаваме в следните направления: 
 

 Професионален статут; 
 Професионална дейност; 
 Продължаващо следдипломно обучение и специализация; 
 Съсловна принадлежност; 
 Доверие, признание и престиж на професията.  
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Представяме част от тях: 
 Професионална статут 

 
 „Обезличиха ни като професионалисти със този статут. Това е важно не само за 

нас, но и за обслужването на пациентите“. 
 „Знаеш“ и „можеш“ в съответствие с квалификацията, но парадоксално „нямаш 

право“ съобразно нормативните правомощия!“ 
 „Фелдшерите не сме това, което бяхме преди години“ 
 „Ние работихме в едно друго, по-добро време, когато се чувствахме 

професионалисти“ 
 „Някои от законотворците поставят знак за равенство между професиите фелдшер 

и парамедик, което е недопустимо. Как тогава да приемеш за разумни разписаните 
от тях нормативни решения, определящи професионалната ти дейност?“  

 „Когато вземат противоестествени на реалността решения и се разписват безумни 
нормативни изисквания, управниците всъщност сами създават условия за 
нарушения и нерегламентирани дейности“ 

 „Възмутен съм от политиката към нас фелдшерите. Когато се отзовавам на 
домашно повикване в отсъствието на лекаря, за да овладея хипертонична криза 
или астматичен пристъп, това не е грижа, а медицинска дейност. Какво да правят 
хората по селата, където няма лекарски практики - да умират, само защото няма 
лекар, а фелдшера който е там не може да им помогне поради забраната от 
хартийките. Зад това не стои защита на качеството на обслужване“. 

 „Ние сме със специфична квалификация и практикуваме базисни медицински 
дейности под лекарско наблюдение. Това ни отличава от останалите професии в 
направление „здравни грижи“. 

 „Нас ни има в системата, а няма длъжности за фелдшери! Защо трябва да работим 
на други длъжности? Що за политика е това!“ 

 „Похвално е решението да се ползваме на практика с права на лекарски асистенти, 
което ще ни позволи да практикуваме и в бъдеще!“ 
 

 Професионална дейност 
 

           Професионалисти практикуващи в ПИМП: 
 
 „За да бъдем ефективни като професионалисти трябва наистина да ни се даде 

възможност да практикуваме това, за което сме подготвени и можем реално да 
правим“. 

 „Преди здравната реформа имахме повече и разумни правомощия. Когато с 
времето натрупахме опит, станахме според политиците и разписаните от тях 
правила „некадърни“ за оказване на качествена помощ, на която уж пациентите 
имат право“. 

 „Къде е политиката на ефективно използване на трудов ресурс?“ 
 „Много пъти в практиката си съм показвала на начинаещи лекари аускултаторна 

находка, която по изказванията им никога не са чували, но право на автономна 
дейност – нямам. Аз не съм безотговорна и не бих надскочила възможностите си. 
Не мога обаче да приема за логично да стоя и да не помогна на пациент заради 
ограничения на хартия, когато знам и мога и пациентът очаква помощ от мен“. 

 „През целият си трудов стаж съм се чувствала недооценена от висшия 
медицински персонал. Доволни от работата ми, което е изказвано многократно, 
включително и с награди, но ограничавана в професионалната дейност. 



39 
 

Причината – страх от отнемане на работни възможности. Лекарите се чувстват 
застрашени и не желаят да съществуваме като професионалисти“. 

 „Пациентът не трябва да се подценява. Той знае кой е лекар, кой фелдшер, 
медицинска сестра. Нека сам решава към кого да се обърне за помощ, защото за 
него важното е да можеш да му помогнеш, а не какъв си!“  

 „Ние трябва да имаме право на договорни отношения с НЗОК за извършване на 
дейности според квалификацията ни. Нека методичното ръководство или надзор 
на лекар, както там му казват, да си го има. При съвременните технически 
възможности това не може да е проблем“. 
 

           Работещи в ДПБ гр. Раднево 
 
 „Назначени сме на длъжност „фелдшер“, но дейността ни не е съобразена с 

квалификацията. Извършваме несвойствена работа, включително и задължения 
на санитар. Отсъствието на работни места съобразени с професионалната ни 
квалификация и необходимостта от доходи ни кара да останем на работа в 
структурата“. 
 

          Работещи в Спешна медицинска помощ: 
 
 „Чувствам се разочарован от политиката към нас като съсловие. Подготвени сме 

добре, а не ни използват пълноценно, особено в днешните условия на недостиг на 
кадри“. 

 „Единствено се радвам на благодарността на хората, които съм обслужвала като 
пациенти. Тяхната оценка е справедлива. За съжаление няма кой да ги чуе. Мисля, 
че преди да ни бяха спрели подготовката като кадри, логично беше да се проследи 
чрез проучване оценката на пациентите за нашата дейност. За мен такава трябва 
да е политиката, ако се мисли за интересите на пациентите“. 
 

          Професионалисти от УДЗ: 
 
 „Превърнаха ни в регистратори на здравна информация и не можем реално да 

отговорим на потребностите на обслужвания от нас контингент“. 
 „Не се чувствам пълноценен професионалист, когато в училище не мога да 

поставя инсулин на диабетно болното дете, поради профилактичния статут на 
дейността, който ми забранява лечебна дейност“. 

 „Всички, включително и контролните органи от РЗИ знаят, че най-ефективна е 
имунизационната дейност провеждана в училищните кабинети, но някои истини 
се пренебрегват заради съсловни интереси“. 
 

 Продължаващо следдипломно обучение и специализация 

 „Късно ни се предостави възможност за специализация. А доколко 
специализирането в областта на грижите е съобразено с медицинската ни 
подготовка – не се знае. Ние все пак не сме медицински сестри, нищо, че сме 
поставени в направление здравни грижи, където всъщност не ни е мястото.“ 

 „Учих УЗГ, защото имах потребност от обучение, но решението ми бе резултат 
от отсъствието на възможност за обучение по клинична специалност, която 
предпочитам“. 

 „През изминалите години посещавахме курсовете, когато имаше такива, като 
възможност за повишаване на квалификацията, но не всички бяха съобразени с 
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нашите професионални потребности, предвид специфичната ни подготовка. 
Самите курсове като възможност бяха не планови, а по-скоро кампанийни“. 

 „Обективно нямахме възможност през годините за следдипломна квалификация, 
а кариерно развитие – никакво“.  
 

 Съсловна принадлежност 
 

 „Не съм усетила защита на правата ми като професионалист от съсловната 
организация. Плащам членски внос и се питам – защо? Да, има закон, но този 
закон освен да ме задължава, трябва да има и смисъл за мен като 
професионалист“. 

 „Аз съм фелдшер и не искам да ме определят от организацията като асоцииран 
специалист“. 

 „Фелдшерското съсловие трябва да има самостоятелна организация и свое 
легитимно представителство пред институциите. Аз като професионалист имам 
право да избера това сам, а не да ми натрапват ръководство със закон, без да ме 
питат и убеждават, че то се грижи за мен. Разбира се, говоря не само в личен 
план“. 
 

 Доверие, признание, престиж на професията 
 

 „Професионалното ми мнение се зачита. Радвам се на уважението на колегите“; 
 „Обичам работата си и не бих я заменил с друга дейност, въпреки 

предизвикателствата, пред които сме поставени като професионалисти“. 
 „Лекарите ползват нашия професионализъм, но отношението им към нас е 

пренебрежително“. 
 „Чувствам се обезличен като професионалист. Не бих искал разочарованието ми 

да изпитат други, особено близки и познати, когато в днешно време има толкова 
добри възможности за избор на професия“. 

 Имаме признание от пациентите като професионалисти, което е най-важно. 
Политиката е преходна!“.  
 

Обобщение: Резултатите от емпиричното социологическо проучване с фелдшерите 
работещи в област Стара Загора на длъжност „фелдшер“ определят Втората хипотеза 
като частично потвърдена по отношение удовлетвореност от професията, където 
професионалистите се разпределят почти поравно и потвърдена в частта – 
неудовлетвореност от нормативната рамка определяща професионалната дейност и 
възможностите за следдипломно обучение. 
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III. Емпирично социологическо проучване на избора на специалност, нагласите за 
професионална реализация и продължаващо обучение на студентите от 

специалност „Лекарски асистент”, катедра „Здравни грижи“ в Медицински 
факултет на Тракийски университет, град Стара Загора 

 
Резултати и обсъждане 

 
Социално-демографски характеристики на студентите лекарски асистенти – 

възраст, пол, местоживеене по постоянен адрес 
 
С проучването установяваме следната възрастова структура на студентите: 
 
15 студенти (36%) са на възраст до 20 г.; 
22-ма (52%) – от 21 до 30 г.  
5-ма (12%) – над 30 г. 
Най-голям е делът на студентите на 
възраст между 21 и 30 г. – 22-ма (52%).  
Най-младите студенти са на 18 г. – двама, 
а най-възрастният е на 39 г.      
Средната възраст на обучаващите се              
студенти е 22,8 г. 
Фиг. 17 представя възрастовата структура на 
студентите                                                                 Фиг.17 
                                                                                                                                                                                                                            
Разпределение по пол 
 
В момента на проучването установяваме 
незначително различие в съотношението 
по характеристика пол: 
22 мъже (52%) и 20 жени (48%), Фиг. 18 
 
Характеристиката по „местоживеене по 
постоянен адрес“: 
 
33-ма от обучаващите се (79%) са от град          
и 9 (21%) от село.                                               Фиг.18 
                                                                                                   

Специалност „лекарски асистент“ като заявено от студентите предпочитание в 
кандидат-студентската кампания 

 
В отговор на въпроса „Приемът Ви в тази специалност е“ установяваме:  

• За  13 студенти (31%) – първо предпочитание,  
а за 2-ма (5%) – първо и единствено;                           

• второ желание за 10 (24%) от обучаващите се; 
• последващо желание за 3-ма студенти (7%); 
• пренасочен от друга специалност – 14 студенти (33%) 

 
Фиг. 19 – прием по специалност „Лекарски асистент“ в съответствие с последователността на 
желание на студентите.     
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 Резултатите от проучването 
дават основание да 
разглеждаме избора на 
специалност „Лекарски 
асистент“ от респондентите-
студенти като свободен и в 
някаква степен осъзнат за по-
голяма част от тях. 

 
 
                                                                              
                                                                                          
                                                                        Фиг.19 
 
На въпроса: „Удовлетворен ли сте от избора на специалност на този етап от 
вашето обучение“ 
 

• „Да“ отговарят 32-ма (76%) от 
обучаващите се по специалността; 
 

• 10 от студентите (24%) избират за 
свой отговор „все още не мога да 
преценя“. 
 

• Отговорът „не“ не фигурира в 
резултатите от проучването. 

 
Фиг. 20 – удовлетвореност от избора на 
специалност.                                                          Фиг.20 
 
Студентите отговорили с „да“ на въпроса аргументираха удовлетвореността си: 
                                                                                              
 „Обучението отговаря на моите интереси и очаквания“; 
 „Подготовката е на ниво и ще ми позволи да се подготвя като специалист“; 
 „Специалността е хубава, позволяваща възможност за реализация в различни 

структури на здравната система. Подготовката е на ниво, а изискванията към нас 
големи, което ще допринесе за формирането ни като професионалисти“; 

 „Подготовката по специалността съответства на информацията, която 
предварително имам за специалистите“. 
 

Студентите отговорили „все още не мога да преценя“ са от: I-ви курс – 6-ма; II-ри курс – 
един и 3-ма от III курс. 
Приемаме, че студентите от първи курс се нуждаят от повече време за оценка на 
удовлетвореността си от избора на специалност. 
    В изследването предвиждаме да проучим колко от студентите неудовлетворени и все 
още колебаещи се по отношение на оценката им за удовлетвореност от избор на 
специалност са склонни да кандидатстват медицина или друга специалност в следваща 
кандидат-студентска кампания. Отсъствието на негативен отговор насочва въпроса към 
10-те студенти (24%) посочили „все още се колебая“ по отношение удовлетвореност от 
избор на специалност.  
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Въпросът: „Бихте ли кандидатствали медицина или друга специалност в следваща 
кандидат-студентска кампания? не е зададен на 32-мата студенти (76%), които са 
удовлетворени от избора си на този етап на обучение и се предполага, че биха си 
спестили предизвикателството отново да кандидатстват. Отговорите на останалите 10 
студенти, посочили отговор „все още се колебая“ по отношение удовлетвореност от 
избор на специалност, се разпределят по следния начин: 
 

• „не“ - не бих кандидатствал отново 
с избор на друга специалност – 6-ма 
студенти (60%); 

• „да“ или желание за кандидатстване 
в следваща кандидат-студентска 
кампания заявяват 3-ма (30%) 
студенти.  

Те имат нагласа да опитат възможностите 
си с избор на специалност „медицина“, но 
при неуспех ще продължат образованието 
си в специалност „Лекарски асистент“.            Фиг.21 

• Само 1 студент (10%), към момента на проучването, все още се колебае в 
решението за кандидатстване отново в следваща кандидат-студентска кампания. 

 
Фиг. 21- желание за кандидатстване в следваща кандидат-студентска кампания 
 

 Резултатите за удовлетвореност от избор на специалност и нагласа за ново 
кандидатстване ни дават основание да приемем, че към момента на 
проучването, обучаващите се по специалност „Лекарски асистент“ студенти 
определят избора си на специалност за успешен 
 

Нагласи на студентите за бъдеща професионална реализация 
 
На въпроса „След дипломирането Ви, къде 
планувате да практикувате като 
лекарски асистент“ 

• 2/3 - 69% от обучаващите изказват 
готовност за бъдеща професионална 
дейност „в здравната система на 
страната“.  

• 10 студенти (24%)  - „в друга страна 
при възможност за това“; 

• 3-ма (7%) с отговор „не съм решил“ 
 

Фиг. 22 Нагласи за професионална                          Фиг.22 
реализация след дипломиране.                                   
                                                                                                                                                                                             
      Изразилите готовност за бъдеща работа в „здравната система на страната“, 
обучаващи се във втори и трети курс, в съответствие с учебната програма са провеждали 
клинична практика в различни структури, опознавайки спецификата им. Наличният, 
макар и малък опит, ги подпомага в избора на структура за бъдеща реализация като 
професионалисти, в отговор на въпроса:  
„В коя структура на здравната система предпочитате да работите?“  
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• 17 студенти (от втори, трети и 2-ма 
от първи курс) са с предпочитания за 
работа в Спешна медицинска помощ 
(СМП).  

• 12 студенти от всичките 29, изказали 
готовност за работа в страната, имат 
нагласа за практикуване след 
дипломиране в ПИМП. 
 

Фиг. 23 - Предпочитания на студентите към 
структура за бъдеща професионална дейност        Фиг.23 
 
    Структурата (СМП) е единствено предпочитание като място за бъдеща професионална 
дейност на 10 студенти. Останалите, освен нея, имат и по няколко други желания: 
 Първична извънболнична медицинска помощ (ПИМП) - 7, 
 Училищно и детско зравеопазване (УДЗ) - 2;  
 Регионална здравна инспекция (РЗИ) - 2;  
 Специализирана извънболнична медицинска помощ (СИМП) – 2; 
 Един от студентите след структурите УДЗ и ПИМП на трето място в избора си 

поставя хоспис или заведение за палиативни грижи; 
 Студентът от трети курс след СИМП заявява желание за работа в лечебно 

заведение за психично болни. 
 
Респондентите мотивират избора на структура за бъдеща професионална дейност с 
аргументите: 
 Разнообразие на патологията в СМП и динамичност в дейността, с възможност за 

практикуване на диагностична и лечебна дейност, в състояния от спешен порядък.  
 Определят СМП като структурата, в която най-бързо ще натрупат практичен опит 

с възможност за формирането им като професионалисти. 
 Голяма част от студентите изразяват мнение, че ще се чувстват по-удовлетворени 

като професионалисти, бивайки полезни в екстремни ситуации. 
 Предпочелите реализация в Първична извънболнична медицинска помощ 

(ПИМП) аргументират избора си с възможност за работа с разнообразна 
патология, позволяваща бързо формиране на клиничен опит, но не в интензивни 
и стресови условия, както в СМП. 

 Студентите, произхождащи от малки населени места посочиха структурата 
ПИМП като възможност за успешна реализация в екип с ОПЛ и възможност за 
самостоятелна дейност в рамките на компетентността, с нагласа за подобряване 
на затруднения достъп до ПМП на пациентите в селищата им.  

 Студенти, чиито родители са общопрактикуващи лекари - възможност за 
съвместна семейна практика. 

• Направилите избор за реализация в СИМП се аргументират с възможността за 
професионална дейност в специализирано направление, предполагащо 
развитието им като професионалисти на по-високо ниво със специализация. 

• Възможност за разкриване на кабинети в Диагностично-консултативни (ДКЦ) и 
Медицински центрове (МЦ) за дейности в съответствие с чл. 17в от ЗЛЗ. 

o УДЗ – предпочитание за работа с деца и дейност с профилактична и промотивна 
насоченост. 

 Предпочитанията за работа в хоспис или заведение за палиативни грижи 
студентите формират под влияние на потребностите, които имат техни близки 
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възрастни хора и трудностите, срещани при получаване на този вид здравни 
услуги. 

- Студентът, изказал нагласа за работа в лечебно заведение за психично болни, 
мотивира избора си с интерес по отношение на патологията. Подкрепи избора си 
с изказването: „Патологията е интересна и трудна, работата натоварва 
обслужващия персонал, но пациентите са хора, също нуждаещи се от помощ“. 

- Заявилите желание за работа като професионалисти в РЗИ са направили избора 
си още в началото на курса на обучение и отстояват мнението си без колебания. 
„Работили“ в клуб „Млад здравен експерт“ са имали възможност да се запознаят 
с характера на работа на здравни инспектори от Дирекция „Контрол на храните“, 
което е причина за формиране на техния избор и желание за бъдеща 
професионална дейност в структурата. 

 
Обобщавайки предпочитанията на студентите за бъдеща професионална дейност, 
можем да кажем: 

 СМП е структурата, в която студентите, решили да практикуват 
професията в България, имат най-голямо желание за работа.  
 

 Следващата структура, преобладаваща в предпочитанията на студентите 
като бъдеща професионална дейност, е ПИМП, с възможността, която 
структурата предоставя за реализация на специфичната професионална 
квалификация - със самостоятелни решения на професионалистите в 
рамките на компетентността в дейности по промоция на здраве, 
профилактика, диагностика и лечение.  

 
Нагласи на студентите лекарски асистенти за работа на село в екип с ОПЛ 

 
Резултатите в отговор на въпроса „Бихте ли работили на село в екипна дейност с 
ОПЛ?“: 

• 71% (30 студенти) имат нагласа за работа в ПИМП на село с ОПЛ;  
От тях: 

 38% (16 студенти) изказват готовност да практикуват „при възможност и за 
автономна дейност“, а 

 33% (14 студенти) са склонни на такава практика при „определени 
обстоятелства“; 

• 4-ма (9%) са съгласни да 
практикуват на село без да поставят 
никакви условия; 

• 4-ма (10%) все още не са мислили 
по въпроса и не посочиха 
категорично решение;                     

• „не“ е отговорът на 2-ма студенти 
(5%);                                                        

• „категорично не, независимо от 
възможностите за работа“ е 
мнението по въпроса на други 2-ма 
студенти (5%) 

                                                           
Фиг. 24 Нагласа на студентите лекарски              Фиг.24 
 асистенти за работа на село в екип с ОПЛ. 
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     Студентите (16), желаещи да работят на село „при възможност и за автономна 
дейност“, споделят в интервюто, че като сходни с фелдшерите кадри, силно са 
обезпокоени от това какви възможности ще им бъдат предоставени на тях, лекарските 
асистенти, за реализация в една екипна дейност с ОПЛ. Познавайки предизвикателствата 
на фелдшерите, изразиха категорична позиция, че не биха работили в екип с правомощия 
на технически сътрудници или изпълнители на манипулации само по назначение. Това 
ще ги „обезличи като професионалисти и обезсмисли обучението с ограничаване на 
възможността за самостоятелни професионални решения в рамките на 
компетентността“. 
Четиринадесетте студенти конкретизираха „определени обстоятелства“ като тяхно 
условие за практикуване на село в екип с ОПЛ: 

o На първо място отново поставят въпроса с отношение към възможността за 
автономна дейност в рамките на компетентността; 

o Трудово възнаграждение съобразено с професионалния ангажимент и 
отговорности.  

По тяхно мнение трябва да има остойностяване на извършваните дейности в 
съответствие с часовата продължителност на професионалния ангажимент и брой 
обслужван контингент пациенти. Студентите коментират възнаграждения от типа „по 
договаряне“ като невинаги коректни. Общопрактикуващият лекар, според тях, като 
работодател наема на мизерно възнаграждение професионалиста, поставен в условия на 
безизходица, при ограничен избор на работни места. В дискусията по въпроса студенти 
споделиха конкретни примери, изразявайки категорично мнение, че ако бъдат поставени 
в условия на работен процес с нарушени посочените от тях изисквания, ще предпочитат 
реализация извън страната. 

o При отдалеченост на обслужваното селище удовлетворяващо решение по 
отношение на достъп до него – осигурен транспорт или осигурена възможност за 
временно пребиваване в селището. 

  
Студентите за бъдеща професионална дейност в болнично лечебно заведение 

 
      Изследвайки нагласите и предпочитанията на студентите от специалност „Лекарски 
асистент“ за бъдеща професионална реализация и отчитайки желанието за работа, в 
съответствие с компетентността, е важно доколко бъдещите професионалисти са 
склонни на работа в болнично заведение. На въпроса:  
„Бихте ли работили в болница при наличието на щатни длъжности за „Лекарски 
асистент“? получаваме следните отговори: 

• 34 (81%) от студентите имат 
нагласа за работа в болнично 
лечебно заведение; 

• 5-ма (12%) отговориха „не съм 
мислил по въпроса“; 

• само 3-ма (7%) от интервюираните 
са „категорични“ към момента на 
проучването с отговора „не“, тоест 
не желаят да работят в болница. 

Резултатите от проучването по въпроса са           
представени на Фиг. 25                                           Фиг.25               
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    В интервюто прави впечатление, че студентите отстояват мнението и категоричната 
си позиция за бъдеща работа в болница при условие, че има длъжности за лекарски 
асистенти и професионалните дейности са съобразени със специфичната им подготовка. 
Това изискване те коментират спонтанно, независимо от факта, че в зададения в 
проучването въпрос се съдържа уточнението „щатни длъжности за лекарски асистенти“. 
   Позицията на студентите лекарски асистенти интерпретираме отново като желание за 
професионална автономност в съответствие с компетентността и желание за съхраняване 
специфичния облик на професията. 
   Проследявайки предпочитанията за бъдеща работа по отношение на структура е видно, 
че: 

 специфичната медицинска подготовка на лекарските асистенти, както и при 
фелдшерите, предполага желание за работа в структура, предоставяща 
възможност за дейности, в съответствие с квалификацията; 

 студентите освен мотивация за професионално развитие проявяват и чувство за 
обществена отговорност по отношение на здравни потребности (установено с 
изказани мнения в интервюто), което е похвално и обнадеждаващо по адрес на 
професионалното развитие на младите хора, заети в здравеопазването на 
България. 

 
Нагласи на студентите лекарски асистенти за продължаващо  обучение и 

специализация 
 
    Здравните предизвикателства, новостите в медицинската наука и технологии изискват 
от медицинските професионалисти периодично усвояване на нови знания и умения, като 
гаранция за успешната им професионална реализация и утвърждаване на добри 
професионални практики. В съответствие с Концепцията „Цели за здраве 2020“ на 
медицинските професионалисти трябва да бъде осигурен лесен достъп до възможности 
за учене през целия живот, което налага усъвършенстване на системата за обучение, 
квалификация и продължаващо обучение, повишаване контрола и отговорността на 
съсловните организации на медицинските специалисти при организиране и провеждане 
на обучението. 
     Съгласно чл. 182 от Закона за здраве, БАПЗГ организира, координира, провежда и 
регистрира продължаващото обучение на медицинските сестри, акушерките и 
асоциираните медицински специалисти. Като съсловна организация с функции по 
отношение професионалната квалификация на своите членове, БАПЗГ предложи (със 
Законопроект) промени в ЗСОМСААМС - въвеждане на квалификационни нива 
удостоверяващи придобити знания, умения и компетентности, усвоени в рамките на 
продължаващото обучение или придобиване на специалност в системата на 
здравеопазване в период от пет години. Промените определят продължаващото обучение 
на медицинските професионалисти със задължителен характер. 

• 39 (92,86%) от интервюираните студенти лекарски асистенти одобряват 
задължителния характер на продължаващото следдипломно обучение, 
съзнавайки, че така ще се гарантира поддържане, повишаване и разширяване на 
теоретичните знания и практически умения, необходими за осигуряване на 
качествени медицински услуги. Квалификационните нива приемат, освен като 
начин за удостоверяване на постигнатите компетентности и специализация, и 
като средство за мотивация по отношение на кариерното развитие. 

• само 3-ма студенти (7,14 %) отговарят с „не“ на въпроса „Одобрявате ли 
задължителния характер на продължаващо, следдипломно обучение в 
квалификационни нива?“ По тяхно мнение трябва да има свобода на избор. Те 
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изразяват притесненията си, че задължителния характер невинаги означава 
благоприятни и приемливи условия и ред, при който се осъществява обучението. 
Отсъствието на финансови средства може да постави, според студентите, някои 
професионалисти в неблагоприятна и безизходна ситуация. 

 
 

Следдипломно обучение  
 

    В съответствие с Наредба 1 от 22 януари 2015 г. за придобиване на специалност в 
системата на здравеопазване, бъдещите лекарски асистенти заявяват своите 
предпочитания за специализация, като разнообразието се определя от желанието на 
студентите за работа в съответна здравна структура, определен интерес към характерната 
за съответната специалност патология и желание за повишаване нивото на знания и 
умения в областта съответстваща на специалността. 

• 27 (64,29%) от интервюираните студенти желаят специализация по специалност 
Спешна медицинска помощ.  

o 17 от тях я посочват като единствено желана специалност за квалификация. 
o Другите 10 студенти след СМП посочват по няколко предпочитания по 

отношение на специалност: 
 Педиатрични здравни грижи – 5-ма от студентите; 
 Първични здравни грижи – 2-ма студенти; 
 Консултант по кърмене и здравословно и диетично хранене - 2-ма; 
 Един студент, след СМП и педиатрични здравни грижи, на трето място в избора 

на специалност посочва „Апаратно поддържане на извънтелесно 
кръвообращение“.  
 

• Останалите 15 студенти (35,71 %) имат следните предпочитания към 
специалност: 

 Първични здравни грижи – 4-ма; 
 Консултант по кърмене и здравословно и диетично хранене – 4-ма; 
 Педиатрични здравни грижи – 2-ма; 
 Педиатрични и психиатрични здравни грижи – един; 
 Психиатрични здравни грижи – един; 
 Обществено здравеопазване – един. 

 
• Двама нямат предпочитания към посочените в наредбата специалности. 

 
     Предпочитанието на някои студенти за специализация по СМП е основано на 
опасения, че в останалите специалности е възможно специализацията, като за кадри от 
направление „здравни грижи“, да не отговори на професионалните потребности, предвид 
по-специфичната подготовка по медицински модел. Студентите лекарски асистенти 
предполагат, че СМП като специалност ще гарантира подготовка в диагностичната и 
лечебна дейност.   
Предпочитанията на студентите за специализация представя Фиг. 26 
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       Фиг. 26 
 
 

Мнението на студентите от МФ, ТрУ за обучение в образователна степен 
„магистър“ по професионална квалификация „Лекарски асистент“ 

 
     Глобализацията на професия „Лекарски асистент“ и утвърждаването ѝ през 
последните години в европейските страни с тенденция към разработване на обща рамка 
за обучение на професионалистите – общ набор от знания, умения и компетенции, 
изисква проследяване подготовката на кадрите с тази професионална квалификация в 
страните с традиции в обучението на лекарски асистенти. Направеният обзор на 
международния опит в развитието на професия „Лекарски асистент“ показа, че повечето 
от учебните програми (226 в САЩ, Холандия, Великобритания и други страни) за 
обучение на лекарски асистенти предоставят образователно-квалификационна степен 
„магистър“. В България обучаваните от 2014 г., с продължителност 8 семестъра и 
хорариум по ЕДИ не по-малко от 4625 часа лекарски асистенти, придобиват 
образователно-квалификационна степен „бакалавър“. В условията на трансфер на 
професионалисти необходимостта от по-висока ОКС на българските кадри, определяща 
ги като конкурентноспособни на международния пазар, е очевидна. Задавайки въпроса: 
„Желаете ли обучение (при бъдещо законодателно регламентиране) за придобиване 
на ОКС „Магистър“ с професионална квалификация „Лекарски асистент?“ търсим 
мнението на студентите за ОКС по отношение на специалността. 
 

• 36 (85,71 %) от студентите 
отговориха с „да“; 
 

• 6-ма (14,28 %) - „не съм мислил по 
въпроса“. (резултатите са представени 
на Фиг. 27) 
 

     Към посочените от нас възможни 
отговори на въпроса в интервюто („Да“; 
„Не“; „Не съм мислил/а по въпроса”) 
студентите отговорили с „да“ прибавиха        Фиг.27 
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към отговора си и „категорично“, като израз на своето желание и убеденост, че след 
базова подготовка с ОКС „Бакалавър“, редно е в университетското обучение по 
специалност „Лекарски асистент“ да има и ОКС „Магистър“. Определят подобна 
възможност като основание за по-голяма удовлетвореност на студентите и аргументират 
очакванията си със съществуващите възможности за такова обучение в другите страни. 
Изказано бе мнението: „Разликата в образователните степени, при отсъствие в България 
на ОКС „магистър“, ще направи българските професионалисти неконкурентноспособни 
на лекарските асистенти в другите страни при трансфера на кадри. 
 
 

   В интервюто студентите лекарски асистенти от МФ на ТрУ имат възможността за 
свободен отговор на отворен въпрос: „Бихте ли споделили още нещо за 
специалността „Лекарски асистент“ и обучението“. 
 
Изразените от студентите мнения и очаквания обобщаваме: 
 

1. Студентите, информирани по отношение глобализацията на професия „Лекарски 
асистент“, изразяват задоволство от възможността в България да се подготвят 
такива специалисти, определяйки обучението като отговарящо на съвременните 
изисквания за подготовка на квалифицирани медицински кадри; 
 

2. Студентите обсъждат университетското обучение на лекарските асистенти в 
програма с ОКС „Магистър“ като необходима и реалистична възможност, 
съобразена с опита на другите страни с традиции в обучението на такива 
професионални кадри. Разглеждат такъв формат като възможност за обучение, с 
акцент върху медицинския модел на подготовка, съобразно спецификата на 
кадрите от тази професионална квалификация. 
 
 

3. Темата, която студентите най-много коментират и по която изразяват най-големи 
притеснения е с отношение към професионалните правомощия и тяхната 
нормативна регулация, както и бъдещата им професионална реализация. Най-
честото изказвано от тях мнение е: „Ние не сме медицински сестри. Не бива в 
практиката да бъдем третирани като такива, защото подготовката ни е друга и в 
противен случай тя се обезсмисля.“ 

 
Обобщение: Анализирайки резултатите от емпиричното социологическо проучване със 
студентите лекарски асистенти обсъждаме като потвърдена третата хипотеза – 
студентите от специалност „Лекарски асистент“ на Медицински факултет, Тракийски 
университет, като последователи на кадрите с квалификация „фелдшер“, са 
удовлетворени от избора на специалност и обезпокоени от възможностите за бъдеща 
професионална реализация. 
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ТРЕТА ГЛАВА 
 

ИЗВОДИ, ПРЕПОРЪКИ И ПРИНОСИ  
 

    Представените в дисертационният труд резултати от проведените проучвания са 
основание да формулираме следните изводи: 
 

1. Обучението на фелдшери е наложено от необходимостта на медицински кадри 
в първите години след Освобождението на България - 1878 г., като през 138 
годишната история на професията училищата за фелдшери многократно се 
закриват, но и откриват винаги, когато има остра необходимост от медицински 
кадри, не само за армията, но и гражданството; 

 
2. Подготовката на професионалисти с квалификация „фелдшер“ през годините 

има за цел да осигури първи помощници и заместници на лекарите с 
възможност за професионална дейност на кадрите в различни структури, 
предимно на извънболничната помощ с изпълнение на лечебно-профилактични, 
санитарно-противоепидемични и социално-хигиенни задачи; 

 
3. Независимо от политическите и професионални предизвикателства през 

годините, съпътстващи и отразяващи се върху професионалното им развитие и 
численост, фелдшерите продължават понастоящем, и в условията на 
реформиращо се здравеопазване, да практикуват в различни структури на 
здравната система. 

 
4. Респондентите, обхванати в емпиричното проучване, работещи на длъжност 

„фелдшер“ в област Стара Загора, са преобладаващо към края на своята 
професионална кариера. Те описват професионален маршрут, който 
съответства на възможностите за реализация в различни структури на здравната 
система, преди и след старта на здравната реформа и личностната мотивация и 
нагласа за реализация. 

 
5. Преобладаващата част от практикуващите на длъжност „фелдшер“ в област 

Стара Загора са повишавали квалификацията си съобразно предоставените към 
даден момент възможности в различни форми на продължаващо обучение, но 
късно предоставената възможност за специализация по клинични специалности 
обяснява отсъствието на професионалисти с придобита специалност. 

 
6. От компонентите на работа за оценка степен на удовлетвореност фелдшерите 

са най-удовлетворени от работното време и от зачетено мнение в екипа, в който 
работят. Най-голяма е неудовлетвореността на респондентите от нормативната 
рамка, следвана от неудовлетвореността от възможността за вземане на 
автономни решения. 

 
7. При алтернативното определяне на общата удовлетвореност от професията, 

респондентите се разпределят почти по равно: общо удовлетворен и общо 
неудовлетворен. Общата удовлетвореност се свързва статистически значимо с 
оценката на респондентите за признанието на техния професионален труд от 
лекарите, както и с изразената самооценка за степента на разминаване на 
техните очаквания от професията и реалността. 
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8. В проведеното интервю всички респонденти се отзовават със свободен отговор 

относно тяхната професионална работа, като техните изразени мнения се 
обобщават в следните направления: професионален статут, професионална 
дейност, продължаващо следдипломно обучение и специализация, съсловна 
принадлежност, доверие, признание и престиж на професията. 

 
9. Резултатите от емпиричното социологическо проучване със студентите са 

основание да разглеждаме избора на специалност „Лекарски асистент“ от 
респондентите-студенти като свободен, успешен към момента на изследване и 
в известна степен осъзнат за по-голяма част от тях.  

 
10. Повече от 2/3 от обучаващите се лекарски асистенти изказват готовност за 

бъдеща професионална дейност в здравната система на страната, като СМП и 
ПИМП са структурите с най-голямо предпочитание за бъдеща професионална 
реализация. 

 
11. Преобладаващо студентите при проведеното интервю, изразявайки нагласите 

си за бъдеща професионална работа, коментират обстоятелства и условия при 
които биха упражнявали професията както в извънболничната, така и в 
болнична помощ. Тези обстоятелства и условия свързват предимно с 
възможностите за осъществяване на автономна функция – изразени в хода на 
интервюто. 

 
12. Болшинството студенти одобряват задължителния характер на продължаващо 

обучение в квалификационни нива. 
 

13.  Обучението по програма с ОКС „магистър“, специалност „Лекарски асистент“ 
студентите определят за справедлива и логична възможност в съответствие с 
международния опит. 

 
14. За повече от половината студенти предпочитан избор за специализация по 

Наредба 1 от 22.01.2015 г. е СМП. 
 

15. Темата, която студентите най-много коментират и по която изразяват най-
големи притеснения, е с отношение към професионалните правомощия и 
тяхната нормативна регулация.        
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ПРЕПОРЪКИ 

Към МЗ и МОН 

 Да се увеличи приема на студенти от специалност „Лекарски асистент“, които с 
обучението по медицински модел и реализирането на рутинни медицински 
дейности позволяват рационално използване на квалифициран лекарски труд; 
 

 Да се предостави възможност за обучение по специалност „Лекарски асистент“ с 
ОКС „Магистър“, в съответствие с международният опит в подготовката на 
лекарски асистенти, което ще гарантира конкурентноспособността на  
българските професионалисти от специалността при трансфера на кадри. 
 
 

 Продължаващото обучение и възможностите за специализация на лекарските 
асистенти да бъдат съобразени с реалните потребности на професионалистите в 
съответствие с медицинския модел на подготовка.  
 

 В ЕДИ за специалност „Лекарски асистент“ да се регламентира като изискване 
базовата квалификация на наставниците по клинична практика да съответства на 
модела на лекарските асистенти, така както е при специалностите „Медицинска 
сестра“ и „Акушерка“, с което ще се съхрани, в практическата подготовка на 
студентите, специфичния професионален модел на кадрите.  
 
 

Към МЗ 

 Да се осигури длъжност „Лекарски асистент“ и работни места в структурите, 
където е рационално да практикуват професионалистите с тази квалификация. 
 

 Нормативните документи, регламентиращи професионалната дейност на 
лекарските асистенти, да са съобразени със специфичната квалификация на 
кадрите с оглед рационалното и ефективното им използване като трудов ресурс. 

 
 Да се остойности професионалната дейност на лекарските асистенти в ПИМП, в 

малки и отдалечени населени места, в отсъствие на лекарска практика. 
 

Към ръководството на МФ при Тракийски университет, на медицинските 
факултети и Факултетите по обществено здраве 

 Да се поддържа устойчивост и приемственост в политиката по обучение на 
лекарски асистенти като ефективен и икономически рентабилен модел 
медицински кадри.  
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ПРИНОСИ  

 

I. С познавателен теоретикометодологичен характер:  
 

1. Осъществено е за първи път цялостно, последователно и аналитично историко-
медицинско изследване на възникване на професия „медицински фелдшер“ в 
България, обучението и реализацията на кадрите от Освобождението – 1878 г. до 
настоящия момент; 

 
2. Проучен и представен е международният опит в обучението и реализацията на 

професионалистите с квалификация „Лекарски асистент“. 
 

3. Приложен е методологичен подход, гарантиращ висока достоверност и 
изчерпателност на първичната информация  с възможност за задълбочен анализ 
по слабо проучван проблем. 

 

II. С приложно-практически характер: 
 
 

1. Изследвани са професионалния път, реализация, обучение и удовлетвореност на 
фелдшерите, практикуващи в област Стара Загора на длъжност „фелдшер“ с 
възможност за обсъждане на резултатите като собствен опит и принос за 
дейността на бъдещите професионалисти – лекарски асистенти в България като 
идентичен на фелдшерите модел кадри; 
 

2. Изследвани са избора на специалност, нагласите за професионална реализация и 
продължаващо обучение на студентите от специалност „Лекарски асистент“ - 
катедра „Здравни грижи“ на МФ, ТрУ гр. Стара Загора, което ориентира към 
конкретните нужди на професията.  
 

3. На базата на собствените резултати са направени препоръки, включително и за 
нормативни промени, които да подкрепят устойчивото развитите на професия 
„Лекарски асистент“ в условията на кадрови дефицит в здравеопазването.  
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Аbstract 
Introduction: The deficit of medical staff, as one of the current problems of health systems, 
requires the implementation of different strategic decisions. For more and more countries the 
introduction of a "new" kind of healthcare profession - "Physician Assistant" is a successful 
strategy. 
 
The purpose of the present scientific study is to investigate the emergence, development and 
realization of the cadres with a professional qualification feldscher as a Bulgarian experience, 
the present state and perspective in the training and realization of the physician assistants as 
their followers. 
 
The tasks that have been accomplished in order to achieve the objective: historical review of 
the emergence and development of the feldscher profession in Bulgaria; research on the 
professional path, realization, training and satisfaction of the feldscher practitioners in Stara 
Zagora region; research on the choice of specialty and attitude for future professional 
realization, postgraduate and continuing education of the physician assistant students from the 
Medical Faculty of Trakia University, Stara Zagora  
 
The methods used in the studies are: 
 document analysis - authentic historical documents, decrees, laws and regulations, scientific 
articles from the periodical medical press and specialized editions (1878-2017). 
 empirical sociological survey - using face-to-face semi-structured interview with feldscher 
practitioners in Stara Zagora region; 
and 
- students of specialty “Physician Assistant” from the “Department of Health Care” at the 
Medical Faculty of Trakia University.  
 statistical methods - descriptive statistic of qualitative and quantitative variables, 
nonparametric linear correlation, tests for evaluation of hypotheses. 
 
The subjects of research in the empirical sociological studies are: 
 102 of all 110 feldscher practitioners, who are working as feldschers in Stara Zagora region. 
 All 42 students from the "Physician Assistant" specialty, Department of Health Care, Medical 
Faculty of Trakia University, Stara Zagora. 
 
Results and discussion 
    The training of professionals with "feldsher" qualification is the first regulated medical 
education in Bulgaria. The preparation over the years aims to provide first assistants and 
deputies of the doctors in all directions of medical care. Based on this, there have been made 
continuous attempts in order to improve the educational programs and staff qualifications. After 
1944, the professionals are trained for the needs of the civil society with the possibility of 
realization in different structures, mainly of the outpatient care with implementation of curative-
prophylactic, sanitary-anti-epidemic and socio-hygienic tasks. The discontinued training of 
feldschers in 1999 has a demotivating impact on staff in terms of continuing education and 
training. Regardless of the political and professional challenges in the years which are 
accompanying and reflecting on their professional development and numeracy, feldschers 
continue to practice, in the context of reforming healthcare, in various structures with priority 
in Emergency and Primary outpatient medical care. 
The interview, conducted among the feldsher practitioners in Stara Zagora region, covers 102 
of all 110 feldschers with an average age of 58.5 years and a slight predominance of women - 
58 (57%) compared to 44 (43%) men. Almost half of the respondents have a work experience 
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in the range of 30-40 years, as the lowest length of service is 24 years - all respondents have a 
great professional experience before and during the health reform in the Republic of Bulgaria. 
The respondents practice in various healthcare structures, mainly in outpatient care (Emergency 
medical care, Primary outpatient medical care with a GP, School-based and Child health care). 
The majority of the respondents – 70, are working mainly in institutions with diagnostic and 
curative activities. The description of the professional route reflects the structural changes in 
the health system - only 3 of them have practiced their profession as an only job throughout 
their career. Regarding the satisfaction from different components of the work, the feldschers 
are mostly satisfied with the working time ( �̅�𝑥 = 3.89) on the five-point grading Likert scale and 
mostly unsatisfied with the normative framework ( �̅�𝑥 = 2.12). In the alternative determination 
of the overall job satisfaction – forced choice, respondents define themselves almost equally - 
50 (49,02%) "generally satisfied" and 52 (50,98%) "generally unsatisfied". Predominantly, 83 
respondents rated patients' trustworthiness highly. The highest perception of satisfaction for the 
feldschers is related to the patients’ recognition of their work, (74%), followed by the 
recognition of the public (42%) and the lowest level is of the doctors’ (16%). Almost 2/3 of the 
professionals have never thought of changing the profession. This is also the share - 66% of 
those who would recommend the profession to their relatives and acquaintances. Half of the 
respondents assess the discrepancy between their expectations of the profession and the reality 
as a "strong" based on four-grade rating scale. The topics, evincing personal opinion (open-
ended question), that the respondents most often comment on are summarized in the following 
areas: professional status, professional activity, continuing post-graduate training and 
specialization, professional affiliation, trust, recognition and prestige of the profession. 
Results of the interview with students: 
Demographic characteristics – average age of the physician assistant respondents - 22.8, gender 
structure - 22 men (52%) and 20 women. Choice of specialty "Physician Assistant": 15 students 
- first preference, 10 - second wish, sequential for 3 students and redirected from another 
specialty - 14 students. 
Regarding future professional activity 29 (69%) of the physician assistant students are willing 
to practice in the healthcare system of the country, with Emergency and Primary outpatient 
medical care being the most preferred structures. The compulsory nature of continuing 
education at qualification levels is approved by the majority of students - 39. A large number 
of the respondents - 36 determine the training under a program with a Master's degree, 
"Physician Assistant" specialty, as a fair and logical opportunity in correspondence with the 
international experience. Of the possibilities for specialization under Ordinance 1 of January 
22, 2015, the preferred choice is Emergency medical care unit - 27 student respondents. The 
topic that respondents mostly comment on in the open-ended question is about the professional 
competencies and their legislative regulation. 
 
Conclusions: 
 Despite the fact that during various historical periods a discussion has taken place - whether 
feldschers should exist as professionals or not, they are an applicable labor resource in 
Bulgaria's health care not only in crisis periods. 
 The feldscher practitioners in Stara Zagora region, working in the conditions of health care 
reforms, define themselves almost equally in the alternative presentation of the general job 
satisfaction - generally satisfied and generally not satisfied. Respondents are mostly dissatisfied 
with the regulatory framework. 
The students from "Physician Assistant" specialty in Trakia University, Medical Faculty, Stara 
Zagora, as followers of the cadres with professional qualification "feldscher", express their 
satisfaction with the choice of specialty and uncertainty regarding future professional 
realization. 
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Recommendations have been made on the basis of study results, including such for regulatory 
changes, which are intended to support the sustainable development of the profession 
“Physician Assistant” in the context of personnel deficit in health care. 
 
Key words: medical feldscher, physician assistant, training, history, sociological survey, face-
to-face semi- structured interview 
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