
Тема 2: Какви са вашите конкретни предложения за задържане, стимулиране и 

развитие на човешките ресурси в здравеопазването? 

Европейската комисия прогнозира недостиг от близо 1 милион медицински 

специалисти до 2020 г. при нарастващи потребности от здравни услуги и грижи във 

връзка със застаряване на населението. Свободното движение и взаимното признаване 

на квалификации при регулираните професии в ЕС създава възможности за мобилност 

на здравните специалисти, която в голяма степен е движена от икономически фактори – 

икономическа миграция. Миграцията поставя редица въпроси пред страните членки, 

свързани с адекватно планиране, адаптиране, задържане, интегриране на здравните 

специалисти.  

В България се наблюдават следните тенденции: Броят на лекарите е 370/100 000 близко 

до средните стойности за ЕС. Наблюдава се недостиг на специалисти – патолози, 

анестезиолози, педиатри. Катастрофална е ситуацията с професионалистите по здравни 

грижи 432/100 000 (най-ниска стойност в ЕС), oсобено като се имат предвид 

нарастващите нужди от грижи на населението.  

Наблюдава се застаряване на работната сила в здравния сектор. Според проучване на 

Отворено общество едва 1/3 от лекарите са до 45 г. и точно те най-често напускат 

страната. Основният риск от недостиг на медицински специалисти се дължи на малкия 

брой млади попълнения в медицинската професия, които няма да могат да компенсират 

броя на пенсионираните през следващите години. България е сред страните с най-малък 

дял на дипломиращи се лекари 6.63/100000 и 4.93 медицински сестри на 100 000 души 

население.  

Според проучване на Европейската Комисия (МАТРИКС), държавите могат да бъдат 

разпределени в три групи по отношение на това с каква цел събират данни за 

мобилността на медицинските специалисти – 1) мониториране, 2) анализ и 3) 

стратегическо планиране. България попада в групата на събиращите данни с цел 

мониторинг, на база на регистрация и издаване на сертификат за добро име и 

репутация. 

Проучване (www.healthgrouper.com) идентифицира като причини за миграция на 

българските специалисти ниските заплати, дисбалансът в заплащането по 

специалности, излишната администрация, липсата на ясна перспектива за развитие и 

реформи в здравеопазването, отношението на обществото и медиите към лекарите, 

недостигът на модерно оборудване, както и корупцията в здравната система. Над 60% 

от анкетираните в това проучване са изразили неудовлетвореност от работата и 

заплащането си. 

Въпроси: 

Ще приемете ли стратегия за човешките ресурси в здравеопазването? 

Как ще мотивирате медицинските специалисти да останат в България? 

Ще промените ли системата за специализация? 


