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Тази графика показва сравнително равномерното разпределение на участниците в анкетата. Това 

означава, че една централизирана система би имала възможнстта да ръзгърне своята дейност във 

всеки от университетските градове.  



 

Около 67% от попълнилите анкетата отговарят с „Да“ на въпроса „Бихте ли се включили като 

доброволец към някоя болница?“. Посочени са и конкретни условия като например – да е 

осигурено заплащане, лични предпазни средства, трудов договор с ясно работно време и график 

съобразен с учебната дейност. Този процент говори за готовността на студентското общество на 

студентите медици да се включат в борбата срещу Ковид19. 

 

18% - Вече съм зает на друго работно място 

21.8% - Нямам свободно време заради изпити и държавни стажове – този сегмент може да се 

таргетира с легалното признаване на времето на доброволстване като държавен стаж на стажант-

лекарите от шести курс, както и на болничен стаж и учебна дейност на всички останали курсове 

студенти по медицина. 

48.7% - липса на предпазни средства –по голямата част от анкетираните се чувстват несигурно 

относно осигуряването на ЛПС. Проблемът не е актуален за всички ЛЗ, но съществува на 

определени места.  

46% - Липса на обучение – това е съществен проблем по отношение на доброволците. Необходимо 

е всеки доброволец да бъде посрещнат в лечебното заведение и в продължение на 2 седмици да 

работи близко с лекарите и медицинските сестри с оглед усвояване на работния процес на 

конкретното място. Необходимо е кратко теоретично обучение относно работата на инфекциозна 

среда.  

 



Имате ли коментар към създалата се в момента ситуация с набирането на доброволци? 

„Трябва да предложат заплащане.“ 

„смятам, че при липса на кадри, е нормално държавате да се обърне именно към студентите по 

медицина“ 

„Да се осигурят всички необходими предпазни средства. Да станем отново "приоритетна 

специалност", за да се чувстваме удовлетворени поне (стипендии и т.н)“ 

„Ще има повече доброволци, ако те бъдат възнаграждавани за това.“ 

„Много е жалко как студентите медици бяхме определени като "неприоритетни", молбите ни за 

промяна в наредба 1 не бяха чути“ 

„Аз съм за, все пак студентите от горните курсове след година-две ще бъдат лекари и ще трябва 

така или иначе да работят в подобна обстановка.“  

„Трябва да бъде изнесена максимално подробна информация, относно условията които се 

предлагат! Само в ковид-отделение ли има нужда от доброволци? Ако не - къде другаде? има ли 

списък? можем ли да избираме? Има ли заплащане? Какъв би бил графикът? На този етап всеки, 

откликнал на призива се хвърля в неизвестното...“ 

„Абсолютно несправедливо и едва ли не нагло изискване от страна на правителството, при 

положение, че специалността ни преди няма и 5 години беше приета като "неприоритетна" за 

получаване на Евростипендия. Да не говорим за това как стоят нещата със специализациите. Освен 

това в държавните болници НЯМА достатъчно ЛПС“ 

„Има прекалено много неясноти за дейностите, които трябва да извършват доброволците. От друга 

страна министерството притиска студентите сякаш доброволстването е част от задълженията им, 

без да гарантира нито предпазни средства, нито някакъв вид обучение или финансово 

възнаграждение.“ 

„Липса на места за специализация. Липса на средства за обучението на специалисти.“ 

Не провеждането на практически упражнения или воденето им онлайн определено не дава 

необходимата подготовка на един студент, за да се справи адекватно при кризисна обстановка, 

каквато е в повечето болници в момента 

„Ако може не само стажант - лекари да се викат за доброволци“ 

„Когато държавата и обществото оценят здравните работници, тогава ще доброволствам.“ 

„Благородно е“  

„Като се има предвид недостига на медицински персонал, смятам че апелът е абсолютно 

адекватен.“ 

„Относно студенсткото доброволстване, предполагам повечето студенти ще предпочетат, ако имат 

свободно време, да работят в не-ковидотделение, хем за да наваксат изпуснатата практика от 

университета и да наберат опит в специалността, която ги интересува, хем е далеч по-безопасно. 



Освен това, работейки в ковид-отделение, студентите стават рискови както за групата си 

състуденти, така и за пациентите, с които евентуално ще имат контакт при нормално протекло 

упражнение.“ 

 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

В какви дейности могат да се включат: 

 Стажант-лекарите 

o Лекарски асистент 

o Прегледи в приемен кабинет  

o Взимане на назофарингеален секрет за PCR тест, бърз тест за антитела с капка кръв 

o Преглед на пациент с инфекция на горни дихателни пътища под надзора на лекар 

o Водене на ежедневна документация във връзка с прегледите и дейността на 
отделението, клиникита 

o Служител в кол-център във връзка с психиатрична помощ, насока за тестуване, 
насока за даряване на кръвна плазма от преболедувал и други подобни при 
предварително известен протокол за водене на разговор  

o Включване в работата на други отделения в големите болници с цел заместване на 
карантиниран лекар и други подобни случаи 

o Подпомагане дейността на РЗИ свързани с контрола на карантинираните, вземането 
на проби по домовете, извършване на епидемиологично проучване 

o Включване в работата на медицинските сестри при нужда  

o Други дейности, съобразени с качествата на индивида 

 Стажант-медицинска сестра 

o Включване в работата на медицинските сестри  

o Водене на документация 

o Други дейности, съобразени с качествата на индивида 

 Студенти по медицина – съобразени с предишен професионален опит на индивида (много 
студенти работят като медицински сестри и болнигледачи в болниците) 

o Извършване на триаж 

o Подпомагане дейността на РЗИ свързани с контрола на карантинираните, вземането 
на проби по домовете, извършване на епидемиологично проучване 

o Включване в работата на медицинските сестри при нужда  

o Взимане на назофарингеален секрет за PCR тест, бърз тест за антитела с капка кръв 

o Други дейности, съобразени с качествата на индивида 

 Граждани 

o Включване в дейността на санитарите 

o Други дейности, съобразени с качествата на индивида 


