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- Здравейте Гергана, Вие бяхте част от екипа, 
заедно с Боряна Трайчева - преподавател по 
практически упражнения на бъдещите акушер-
ки в МУ - София и съименничката Ви Гергана 
Стоянова - третокурсничка в специалност 
"Акушерка", който презентира акушерската 
професия и обучението за нея пред ученици от 
горния курс на столичното 36 СУ "Максим Гор-
ки". Инициативата се проведе на 2 май 2017 г. и 
бе организирана от БАПЗГ. Бях свидетел с как-
ва любов говорихте за професията си и с какво 
възхищение Ви гледаха учениците.  
   
- Да, исках да им кажа, че трябва да изберат 
професия по сърце и тогава ще бъдат наистина 
щастливи. Парите не са най-важното нещо. 
  
- Мисля, че учениците се втрещиха от думите 
Ви, че в България имате пълноценна професио- 
нална реализация и се чувствате напълно  удо- 
влетворена... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
-  Надявам се да съм успяла да им предам поне 
малко от моята вътрешна мотивация и удов-
летвореност. Аз наистина се чувствам много 
добре, работейки точно това и точно тук. По-
лучава ми се, не знам точно на какво се дължи - 
дали на това, че съм намерила най-правилното 
за себе си, но аз наистина успявам да съчетавам 
семейните си ангажименти с работата. Успя-
вам да ходя поне два пъти седмично на народ-
ни танци. Това ми позволява да се натоваря 
физически и да се разтоваря психически.  На-
родните танци носят много позитивни емо-
ции. Намирам време и да пътувам с групата за 
различни изяви, както и да се записвам на кур-
сове и форуми за продължаващо обучение.    

          

                          Гергана Велкова, 
         акушерка в Родилна зала на УАГБ “Майчин дом” - София: 

          

                         ИСКАХ НА СТАНА ЛЕКАР, НО ПО-КЪСНО  
       РАЗБРАХ, ЧЕ СЪМ РОДЕНА ЗА АКУШЕРКА 

 
Гергана Велкова е завършила средно образование в 
Професионалната гимназия по облекло "Княгиня 
Мария Луиза".  Работила е като маникюристка и 
фризьорка, когато на 29 г. открива своето призва-
ние - да стане акушерка. След като завършва специ-
алност "Акушерка" към Катедрата по здравни гри-
жи на ФОЗ в Медицински университет - София 
започва работа по специалността в Родилната зала 
на Университетска акушеро-гинекологична болница  
“Майчин дом” - София, където работи и до днес. 
 
Обича да посвещава свободното си време на семейс-
твото и приятелите си. Поддържа перфектна фи-
гура и добра психическа кондиция с редовни трени-
ровки в известната школа за народни танци 
"Еремия". Любовта й към народните хора е още от 
детските й години - дори става солистка в детския 
ансамбъл.   
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- Забелязала съм, че хората, които са се посве-
тили на медицината, като че ли се опитват 
да живеят по-пълноценно и да се радват на 
живота. 
 
- Определено е така. Откакто работя като аку-
шерка се промених, семейството и близките ми 
също го отчитат. Станах още по-позитивна, 
още повече ценя живота и наистина се научих 
да му се радвам.  Благодарна съм на съпруга 
ми, който проявява разбиране за моята голяма 
заетост.  Аз се старая да не му липсва нищо, но  
със сигурност му липсвам аз, защото всяка чет-
върта нощ не си спя вкъщи, тъй като по график 
съм дежурна. Когато пътувам пак отсъствам от 
вкъщи, когато поема допълнителни смени - пак 
ме няма.  
 
- Това може би засилва връзката, ако човекът 
отсреща разбере, че става въпрос за призвание. 
 
- Не само - той, човекът отсреща трябва само да 
те обича истински и да те подкрепя.  Тогава той 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

не приема отсъствията като някаква липса, а 
просто като нещо естествено в хода на съвмест-
ния живот. Имам колежки, чиито мъже не им 
позволяват да работят нощем и те работят в ка-
бинети. Аз съм късметлийка в това отношение - 
моят съпруг ме подкрепя във всичко, което пра-
вя.              
 
- Кога се "роди" любовта Ви към акушерската 
професия? 
 
- Когато станах на 26 години. Когато бях в XI 
клас много исках да стана лекар. Баща ми обаче 
категорично започна да ме разубеждава, обяс-
нявайки ми, че тази професия е изключително 
трудна за жена и има риск да ощетя откъм вни-
мание бъдещото си семейство. Той познаваше 
моя перфекционизъм и се страхуваше, че ще 
отдам цялата си енергия на любимата профе-
сия. Тъй като съм започнала да уча на 6 години, 
на 17 години се дипломирах. Баща ми ме убеди 
да отложа с една година кандидатстването.  

 
 

   Майките я търсят за съвети или просто искат да я видят и когато бебетата растат.  
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- По това време не искахте да станете аку-
шерка... 
 
- Не, нямах никаква идея за тази професия. 
Майка ми ни е родила с брат ми с цезарово се-
чение и естествено аз бях чувала добри думи за 
акушер-гинеколозите, но не и за акушерките. 
 
- Не Ви ли е минавало през ума да учите за ме-
дицинска сестра? 
 
- Не, никога не съм искала да стана медицинска 
сестра.  Може би защото съм чувала колко труд-
на е тази професия и в същото време недобре 
платена и недостатъчно оценена от общество-
то.  
 
- И какво направихте през тази една година на 
изчакване? 
 
- Първо започнах да работя в един фризьорски 
салон като маникюристка. Постепенно започ-
нах да се занимавам с фризьорство, дори отк-
рих собствен салон. Така изкарах няколко годи- 

 

 
ни. Печелех добри пари, но на подсъзнателно 
ниво едно скрито желание нещо продължава-
ше да работи в главата ми, нещо ми казваше, 
че не съм намерила моето истинско място в 
професията. Започнах все по-усилено да мисля 
какво да бъде висшето ми образование - дори 
ми минаваше през ума да запиша някаква ико-
номическа специалност. Но си дадох сметка, че 
моят темперамент не може да се вмести в офис 
и на бюро.  В такава среда бих се чувствала ка-
то затворник. Междувременно ми се случиха 
лични събития в здравословен план - наложи 
се за претърпя гинекологична операция. И 
там, в болницата, преживявайки моята лична 
драма срещнах хора - и позитивни и не толко-
ва позитивни. Разбира се, впечатлиха ме пози-
тивните хора, тези, които вършеха работата си 
с любов. Няма да забравя, бях легнала на опе-
рационната маса, когато видях зад една маска 
чудно красивите очи на едно младо момиче - 
нямам представа как се казва... Много ме беше 
страх и тя ми се усмихна зад маската. Точно в 
този момент си помислих: “Боже има такива 

  
 

 По време на информационната кампания в 
парка на Студентски град, организирана от 
БАПЗГ. Събитието  се проведе   на 5 май 
2017 г., когато се отбелязва Международния 
ден на акушерката.   
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хора! Сигурно е много трудно да работиш такава 
отговорна професия и да намираш сили да се ус-
михваш?!". И въпреки това е възможно, на ня-
кои им се получава.  По-късно започнах да се 
интересувам все по-активно за професията на 
акушерката. Две-три години се колебаех дали 
да се запиша да уча за тази специалност и нак-
рая се реших.  
 
- Защо толкова дълго не намерихте сили да 
предприемете решаващата стъпка? 
 
- Струваше ми се, че съм закъсняла.  Мислех 
си, че ще бъда смешна. Нищо подобно. Канди-
датствах и ме приеха. Не беше лесно, защото 
вече имах семейство, работех, а в същото вре- 
време обучението беше редовно. Но когато 
имаш силна вътрешна мотивация, нещата се  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

получават. 
 
- Не се ли уплашихте по време на практичес-
ките упражнения?  

 
-   Истината е, че много ме беше страх от уп-
ражненията по анатомия.  Чувала бях какво ли 
не. На първите упражнения влизах със страх и 
се чудех дали ще издържа психически. В нача-
лото се бях насочила по-скоро към гинеколо-
гичните отделения - може би във връзка с мои-
те преживявания. Не си и помислях за родилна-
та зала - имах чувството, че няма да издържа 
работата там. Но в процеса на обучение, най-
вече по време на практиките в болниците, кога- 
то си роден за това се заразяваш повече и пове-
че... 

 
 

Гергана Велкова заедно с Боряна Трайчева - преподавател 
по практически упражнения в Медицински университет 
- София и Гергана Стоянова - третокурсничка в специ-
алност "Акушерка" в МУ-София презентира акушерска-
та професия и обучението за нея пред ученици от гор-
ния курс на 36-то СУ "Максим Горки" в столицата на 2 
май 2017 г. Срещата бе инициирана от 
БАПЗГ по повод Международния ден на акушерката, кой-
то се отбелязва винаги на 5 май. 
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- Вярвате ли в съдбата? 
 
- Да, това вътрешно влечение, което имах към 
медицината в младежките си години наистина 
не ми даваше спокойствие. Търсех се къде ли 
не, но едва когато започнах да работя като 
акушерка се почувствах наистина щастлива и 
доволна от това, което правя. Когато влезнах 
за първи път в родилна зала буквално се 
влюбих, разбрах че това е моето място, което 
така дълго съм търсила.  
 
- Наистина няма по-велико нещо от 
раждането на дете! 
 
- Хубавото е, че на мига виждаш плода на 
работата си. Когато се роди бебчето разбираш, 
че няма нищо по-велико от човешкия живот.  
И второ - сълзите от щастие в очите на 
майката и нейния поглед, който ти казва 
"Благодаря!". И знаеш, че си свършил всичко, 
което е трябвало. И когато бебето и майката са 
живи и здрави и няма усложнения е 
прекрасно. В противен случай за нас е много, 
много тежко... Няма да забравя първата 
старша акушерка, при която попаднах на 
практика - казваше се Десимира и работеше в 
отделение "Патология на бременността" в АГ 
болница "Тина Киркова", сега "Света София". 
Ние бяхме първи курс - изплашени, не 
знаехме къде се намираме. Нищо не умеехме. 
Бяхме учили малко анатомия и физиология, и 
толкоз. Старшата сестра ни събра в нейния 
кабинет, за да ни инструктира. По време на 
този разговор тя каза нещо, което помня и до 
днес: "Знам ви аз вас, всички сега сте се 
запътили към родилната зала.  Но всъщност 
като попаднете там, като усетите студени 
капки пот по гърба си, тогава ще разберете, че 
не всеки е за там. " Аз по това време още не бях 
се запътила към родилната зала. Не знаех и 
дали "имам ръка". По-късно при първите ми 
опити да водя раждане, с ръцете на опитна 
колежка върху моите, съм усещала въпросните 
студени капки пот и тогава наистина съм осъз- 

 

навала колко трябва да знам, как винаги има 
какво да науча... 

 
- Обществото е длъжник на акушерките и ме-
дицинските сестри. На 100 случая, които са 
минали перфектно, има един, при който има 
някакви усложнения и те често не са по вина 
на медицинския екип. Но се чува именно за то-
зи последен случай, а не за стоте преди него.   
 
- Да, това е несправедливо. Когато говорих пред 
учениците им казах  - и ние сме хора като всич-
ки, и ние грешим. Само, че нашите грешки 
струват скъпо, затова нямаме право на тях. За-
това винаги трябва да сме в кондиция, незави-
симо какви лични проблеми имаме - семейни 
или здравословни - ние сме длъжни да сме със-
редоточени и в кондиция - физическа, емоцио-
нална, психическа.  
 
- Получавате ли благодарност от пациентите? 
 
- Да, невероятно много благодарности. В начало-
то на моя професионален път не очаквах, че ще 
е така. Мислех си, че ще се чувствам по-уморена  
физически и психически,  че трудните случаи 
биха ме отказали от професията... но това не се  

 Гергана винаги е отворена да обменя житейски    
мисли и професионален опит със свои колеги.   
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случва. Не знам как го правя, не мога да го обяс-
ня с думи. Имам си свой начин, по който се 
справям, колежките ми - също.    
 
- Вероятно всички позитивни неща, които се 
случват Ви зареждат? 
 
- Да, сигурно е така. Но аз няма да забравя нап-
ример първото раждане на мъртъв плод, което 
водех. Беше много скоро след като започнах ра-
бота в Родилното отделение на Майчин дом и 
аз много се страхувах. Първо , защото този тип 
раждане е по-сложно, и второ - като негативна 
емоция и от страна на майката, и от моя страна 
и от страна на целия екип. Три дни не бях на 
себе си, но успях да се справя. Това, което ме 
успокоява в такива моменти е, че съм била до 

жената и съм направила всичко възможно да 
направя този неприятен момент в живота й 
малко по-лек.  

 
- Всъщност Вашата помощ спасява живота на 
жената. 
 
- Да, така е.  
 
- Какви качества трябва да притежава аку-
шерката освен мотивация и добра професио-
нална подготовка. Подходяща ли е тази рабо-
та за по-студени хора? 
 
- Аз смятах себе си за студен човек, но разбрах, 
че не съм такава. Вероятно понякога имаме вид 
на студени хора, защото се стараем да прикри-
ем собствените си емоции - има моменти, в кои-
то се притесняваме за много неща и не искаме 
бременната, раждащата или родилката, близ-
ките да разберат това.         
 
 - Мисля, че се получава една особена връзка 
между акушерката и родилката - и в нея има и 
доверие, и приятелство. 
 
- В един момент ние наистина сме едно цяло и 
трябва да се разбираме с очи, за да може всичко 
да мине добре. Много важно е акушерката да 
поговори с жената преди да дойде събитието, за 
да се усетят двете като екип. Най-важното е же-
ната да вярва на акушерката, да вярва на целия 
екип.  Има и жени, които идват с негативна 
нагласа и е много важно са спечелиш доверието 
им. Понякога е достатъчно да подържиш ръце-
те им, когато ги боли, за да ти повярват.    

 
- Работили ли сте по професията си преди да 
започнете работа в Майчин дом? 
 
- Още докато следвах работех в един инвитро 
център. Когато се дипломирах подадох доку-
менти за работа в Майчин дом. В продължение 
на 6-7 месеца работех и на двете места, но не ми 
оставаше време за почивка и реших, че не съм 
напълно полезна, защото по-бързо се изморя-
вам и се разсейвам. Затова се разделих с колеги-
те от медицинския център - разделихме се с  
много добри чувства, още поддържам контакти 
там. Сега работя допълнително, но по малко  - 
и заради допълнителни приходи, и защото оби-
чам да работя.  
 

 

 

Гергана винаги е в добро настроение, 
особено на 21 януари—Деня на родил-
ната помощ.  
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- Както казват, ако обичащ работата си, все 
едно че практикуваш своето хоби - не усещаш 
умора.  
 
- Точно това нещо се получи с мен.   
 
- Лекарите уважават ли акушерките - смя-
тат ли ги за равностойни членове на екипа или 
отношението им е като към помощници? 
 
- На този въпрос не мога да дам еднозначен от-
говор, защото отношението на различните ле-
кари е различно. Сякаш по-възрастните лекари 
повече приемат акушерките като част от екипа 
- не като помощници, а като професионалисти  
и им отдават значимото. По-младите лекари 
сякаш по-рядко признават равностойното учас-
тие на акушерката и се отнасят с нея като по-
мощничка, която трябва да свърши "черната" 
работа - имам предвид работа, която не изисква 
голяма квалификация. Аз лично не мога да се 
оплача от такова отношение към мен, но съм 
забелязала, че различните лекари имат различ-
но отношение към различните акушерки. И тук 
образованието няма значение - защото акушер-
ките са с висше образование, както и лекарите. 
Преди, когато бяха с полувисше образование,  
уважението към тях беше по-голямо - това е па-
радокс! 
 
- Какво според Вас може да се направи, за да се 
промени това пренебрежително отношение на 
някои лекари към акушерките? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Като се организират повече съвместни иници-
ативи за акушер-гинеколози и акушерки, за да 
се сближат гледните точки. Важно е също аку-
шерките да не позволяват пренебрежително 
отношение към себе си. Защото човек получава 
това, което позволява.  
 
- Вероятно някои акушерки се страхуват да се 
борят за правата си, за да не загубят работа-
та си? 
 

-  Не е само това. Има една група акушерки, ко-
ито са се скрили като обидено дете в ъгъла и 
чакат някой да поиска прошка от тях. Аз мисля, 
че това е грешна стратегия.  Ако един професи-
оналист иска да заяви за себе си и има желание 
да се изяви  пълноценно, трябва да има активна 
позиция.  
  
- Като Ви слушам си мисля, че по-младите хо-
ра имат повече вяра и кураж за добри промени.  
 

- За съжаление имате право. Човек не бива да се 
предава на умората и безверието и да чака не-
щата да се случат свише. Силно се надявам ние, 
по-младите, да успеем да съхраним вътрешната 
си мотивация и да не разрешим масовата неу-
довлетвореност и умора да ни приобщят, а нап-
ротив - ние да събудим замрялото чувство за 
промяна у някои колежки.      
 

Разговора води Румяна Милева 
 
 
Публикувано в Елетронния бюлетин  
на БАПЗГ, брой 6/2017 г.  

С колежки на среща по повод 
Международния ден на аку-
шерката - 5 май, която се 
състоя на 3 май 2017 г. в 
конферентната зала на 
БАПЗГ.  


