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Дипломирала съм се през 2015 година. 
Пред всички млади хора, завършващи 
средно образование, стои труден из-
бор - към кое професионално попри-
ще да се ориентират. В този избор са 
замесени много фактори: лични инте-
реси и способности, семейна, социал-
на и икономическа среда, възможнос-
ти за финансиране на обучението и 
последваща реализация, и др.  
 
Аз избрах акушерската професия – 
най-хуманната, която обещава личнос-
тно удовлетворение, стига да се отда-
деш на учене цял живот. Знаех, че ме 
очакват много безсънни нощи и тежки 
изпити, но още в първите дни на сту-
дентството си станах свидетел на чудо, 
което ми дава сили и днес – присъст-
вах на раждане. Тогава осъзнах, че ни-
що друго не може да се сравни с удо-
волствието да помогнеш на жена, бо-
реща се да даде нов живот.  
       
Сама по себе си професията на аку-
шерката е изключително отговорна. За  
пълноценното й упражняване са необ-
ходими не само теоретични, но и 
практически знания и  умения, които 
се задълбочават и детайлизират при 
практикуването й. Така самото  упраж-
няване на професията прави специа-
листа по здравни грижи по-сигурен и 
уверен в способностите си и му дава 
възможност да намери своето място в 
оказването на грижите и да разгърне 
творческия си потенциал. Извънбол-
ничната  помощ е сектор, който през 
последните години претърпя много 
трансформации. Той ме привлече с 
възможността за общуване с пациент-
ките. Често бременността, макар и 
физиологично състояние, е етап от 
живота, през който жената има нужда 
да бъде водена, насърчавана и подкре-
пяна. И именно тук ключова роля има  

 

 
 

акушерката. Тя е медицинският спе-
циалист, който помага на бременните 
жени да пристъпят прага на родилно-
то отделение спокойни и подготвени 
за това, което ги очаква. Аз вярвам, че 
акушерката в Женска консултация 
може и трябва да помага на пациент-
ките си, предлагайки им всичките си  
 

 
 

познания и умения.  
В последните години в световен ма-
щаб тенденцията е да се акцентира 
върху профилактиката на социално- 
значимите заболявания. Освен това 
все повече се налага схващането, че 
акушерската професия е не само тех-
ника, изпълнение на манипулации   и 
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дейности по предписание на лекар, а 
една широко хуманна професия, свър-
зана с грижа за жената – бременна или 
гинекологично болна, грижа за ново-
роденото, за възстановяване и запазва-
не на тяхното здраве и предпазване от 
заболявания с акцент върху позитив-
ното здраве. Тези моменти са препле-
тени в консултативната функция на 
акушерката. Радвам се, че имам въз-
можност да участвам пряко в инфор-
мационни кампании и кампании с 
профилактична насоченост. Това са и 
моментите, в които с колегите рабо-
тим за подобряване здравната култура 
на българката и допринасяме за пре-
венцията на раковите заболявания.  

Моята професия е високо специализи-
рана и свързана с много отговорности. 
Днес в условията на преход, продъл-
жаваща реформа и хроничен недостиг 
на ресурси, несъмнено пред повечето 
колеги стои въпросът дали да практи-
куват тук в Родината или в чужбина. В 
други държави заплащането на нашия 
труд е в пъти повече и има ясни стан-
дарти. Съществуват и различия в регу-
лирането на професията и условията 
за практикуването й. Лесно бих могла 
да легализирам дипломата си и да 
свикна с чуждите изисквания, но ако 
всички постъпим по този начин, то 
кой ще остане в България, за да проме-
ни статуквото? Вместо това, аз изби-
рам да остана в Родината си и да се 
боря колкото мога, за да променя сис-
темата. А промени трябва да има— 
Както в болничната, така и в извън-
болничната среда.  
      

Нашето призвание е да служим на 
обществото и да даваме най-доброто 
от себе си за нашите пациенти, без 
значение от техния пол, възраст, етнос 
и социален статус.   
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