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 ЗДРАВНИ ГРИЖИ, брой 2/2016 

ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ 

Брой 2  година 7 
 2016, БАПЗГ 

 

       

На 24 години съм от град Роман. През  2015 година завър-
ших обучението си във филиал ,,Проф. д-р И. Митев” в 
град Враца с професионално- квалификационна степен ,, 
бакалавър” по специалността ,,Медицинска сестра”. От 14 
юли 2015 година започнах своя професионален  път в Гаст-
роентерологичното отделение  на МБАЛ ,,Христо Ботев” - 
град Враца. Избрах професията, защото смятах, че чрез нея 
ще помагам на хората. Не съм сгрешила. Сега като видя 
как пациентите си тръгват здрави от отделението заедно 
със своите близки се чувствам прекрасно. 
         
Всеки от нас е имал свой близък човек от семейството,  кой-
то е бил много болен и тогава е разбрал, че не само правил-
но поставените диагноза и лечение, но и грижите, подкре-
пата, вниманието на всички професионалисти по здравни 
грижи са от съществено значение за изхода от болестта. 
         
Още по време на преддипломния стаж  бях решила да пос-
тъпя в болнично заведение и бях приятно изненадана, ко-
гато ми се отдаде възможност да започна там работа. Къс-
метът беше на моя страна. Колегите в отделението ме пос-
рещнаха радушно. В началото ме подкрепяха, помагаха ми 
и бяха достатъчно търпеливи, за да свикна с новото си по-
ложение - вече нямаше преподаватели, които да стоят до 
мен и да ме напътстват. Сега, след шест месеца усилена 
работа, мога да кажа, че вече съм по-спокойна и уверена в  
себе си. 

  
През месец февруари 2016 
година бях изпратена от 
ръководството на болнич-
ното заведение на курс в 
УМБАЛ,, Александровска” 
- гр. София. Курсът беше 
на тема ,,Обучение за рабо-
та в кабинети за долна  и 
горна ендоскопия. Дезин-
фекция  на гастроскопи и 
колоноскопи”.         
 

Да си медицинска сестра 
съвсем не е лесно. Профе-
сията изисква  огромно 
напрежение и самопожерт-
вователност. Заплатите не 
са високи, но пък и не всич-
ко се измерва с пари. Лично 
за себе си смятам, че моето 
бъдеще е тук -  при семейс- 

твото, пациентите, колегите, приятелите, въздуха, плани-
ната, морето… 
 
Професията на медицинската сестра дава много възмож-
ности за развитие - магистратура, защита на дисертация, 
преподавател в медицински училища, обучение през це-
лия живот… Важно е , че имам  свобода и избор! 
 

    Публикувано в Електронния бюлетин  
на БАПЗГ, брой 2/2016 г. 

 

 Надя Тодорова,  
 медицинска сестра в МБАЛ „Христо Ботев” - гр. Враца: 


