
 

 

 

 

ПРИЗИВ ЗА МОБИЛИЗАЦИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И СОЦИАЛНИТЕ 

УСЛУГИ 

Борба за здраве и грижи предвид пандемията 

„ПОГРИЖЕТЕ СЕ ЗА НАС, ЗА ДА МОЖЕМ ДА СЕ ГРИЖИМ ЗА ВАС.“ 

Пандемията от COVID-19 все още е с нас и много страни в цяла Европа наблюдават 

повишаване на броя на случаите. Тази действителна втора вълна от инфекции ще изложи 

отново на голям натиск здравеопазването и медицинските грижи. 

Ние се мобилизираме за гарантиране защитата на здравните и основните работници, както и за 

укрепване на нашите здравни и социални системи в отговор на тази и бъдещи пандемии. 

Милиардите, които се предоставят и които трябва да се посветят за националните и 

европейските планове за възстановяване, превръщат огромното предизвикателство, пред 

което сме изправени, във възможност за трансформация на здравните и социалните грижи в 

дългосрочен план. Нуждаем се спешно от безопасни условия за персонала и достойно 

заплащане, така че здравните и социалните работници да могат да предоставят качествените 

грижи, които хората заслужават. 

 Безопасност: Работниците в областта на здравеопазването и грижите са изправени 

пред огромен натиск и сериозни рискове за своята безопасност по време на пандемията. 

Ние се мобилизираме за осигуряване наличието на подходящи лични предпазни 

средства, тестове и ваксини за целия персонал в количеството и качеството, които са 

необходими за гарантиране на безопасността сега и в бъдеще. От съществено значение 

е да се гарантира, че всички работници от фронтовата линия в Европа получават 

справедливо обезщетение за своята работа по време на пандемията. Заразените 

работници се нуждаят също от най-добрите медицински грижи и уверението, че COVID-

19 се третира като професионална болест.  

 Безопасни условия за персонала: Системите на здравеопазването и социалните 

грижи в цяла Европа вече бяха под известен натиск преди избухване на пандемията 

поради недостиг на персонала. Ситуацията не може повече да се поддържа. 

Европейската комисия изчислява, че през следващото десетилетие ще има драстичен 

недостиг на здравни и социални грижи, освен ако не бъдат взети подходящи мерки. Това 

означава, че е необходимо да се наемат и задържат повече работници чрез повишаване 

атрактивността на сектора; увеличаване капацитета на системите за образование и 

обучение в здравеопазването и социалните грижи; и осигуряване на постоянна работа за 

голям брой млади квалифицирани работници, наети при несигурни условия за справяне 

с пандемията. 

 По-високо заплащане: Набирането на персонал в здравеопазването и социалните 

грижи е затруднено от дългогодишни проблеми, свързани с ниско заплащане и 

неблагоприятни условия на труд. Скандално е, че хората, които рискуват толкова много 

здравето си и са ангажирани да се грижат за болните и възрастните хора, получават 

толкова ниско заплащане. Като работници в областта на здравеопазването и 



 

 

социалните грижи, ние заслужаваме по-високо заплащане и по-добри условия за 

работата, която вършим, а не само еднократни премии за борба с COVID-19. 

Укрепването на колективното договаряне и обхващането на повече работници са от 

съществено значение за постигането на това.      

 Качествени грижи за всички: Въпреки че справянето с тези предизвикателства зависи 

основно от националните системи за здравеопазване и социални грижи, ние трябва да 

повишим сътрудничеството, координацията и подкрепата на европейско ниво. Ние  

молим ЕС да съдейства за повишаване на безопасността и подготовката на 

работниците. Финансирането за програмата EU4health трябва да бъде 

възстановено най-малко в размер от 9 милиарда евро и държавните бюджети във 

всички държави трябва да отговорят на нуждите на нашите здравни и социални 

системи.  

Медицински сестри, лекари, здравни асистенти, грижещи се лица за хора в напреднала 

възраст, грижещи се лица в домовете и други работници от фронтовата линия се мобилизират 

в цяла Европа с исканията си да трансформират секторите на здравеопазването и социалните 

грижи. В резултат на строгите икономии и недостатъчното финансиране болниците и домовете 

за грижи не бяха подготвени за пандемията. Не трябва да има връщане към строгите икономии 

и е време да се вслушаме в мнението на работниците в областта на здравеопазването и 

грижите, не можем да пропуснем тази възможност. 

Време е за инвестиции в здравеопазването и социалните грижи 


