
1  

 ЗДРАВНИ ГРИЖИ, брой 1/2016  

  ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ 
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Казвам се Ивета Чамурлийска и съм акушерка от  22 
години. Към тази професия се насочих, защото от 
малка имах желание да работя с бебета или с малки 
деца. Интересът ми беше огромен и затова направих 
всичко възможно да реализирам мечтата си. Първо-
начално бях приета да уча в специалност 
„Клиничен лаборант“, въпреки желанието ми за 
специалността „Акушерка“, но впоследствие бях 
преместена, за което съм много благодарна на съд-
бата. Работата ми харесва, упражнявам я с желание. 
Има много положителни емоции в нея, като се има 
предвид естеството на работа – раждането на новия 
живот, грижата за новородените и техните майки… 
За мен това е най-хубавата и вълнуваща професия. 
След завършването на Медицинския  колеж във Вар-
на през 1993 г. започнах работа в АГ кабинет, а по-
късно в МБАЛ- Шумен -  в родилното отделение. В 
момента работя в родилното отделение на МБАЛ-
Балчик.   
 
С колегите  сме в отлични отношения, помагаме си 
взаимно, което допринася за по-успешното проти-
чане на работния процес и за по-доброто и бързо 
обслужване на пациентите. Някои от родилките са 
доста взискателни, но ние се справяме с всякакви 
искания и те остават доволни от престоя си при нас.   
 
Често ме питат дали бих заминала на работа в чуж-
бина. Отговарям им – в никакъв случай! Харесва ми 
да работя по специалността си в България. Разбира 
се,  че заплащането ни не е добро, но трябва да бъ-
дем оптимисти и да се надяваме, че ще се променят 
нещата в наша полза и то в скоро време. 
 
Благодарна съм на моето семейство, което ме разби-
ра и подкрепя. Радвам се,  когато имам време да екс-
периментирам в кухнята, когато празнувам с коле-
гите си или се срещам с майки, които са родили при 
нас...  Животът се състои от много хубави мигове, 
важното е човек да умее да ги разпознае и оцени! 
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