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 ЗДРАВНИ ГРИЖИ, брой 2/2016 

ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ 

Брой 2  година 7 
 2016, БАПЗГ 

 

 

От ранна детска възраст исках да се занимавам с 
медицина. Когато наближих гимназиална възраст 
осъзнах, че мечтата ми е да стана  медицинска 
сестра. Затова завърших Медицински колеж „Ив. 
Павлов”  в гр. Русе през 2004 г. 
 
От месец март 2005г. работя в УМБАЛ „Алексан-
дровска” ЕАД в КОЧПХ,  Гастроентерологично нап-
равление. 
 
За мен сестринството е призвание и съм щастлива, 
че работя и се развивам в тази професия. Александ-
ровска болница ми даде възможност да обогатя опи-
та си като специалист по здравни грижи. В тази бол-
ница работя с едни от най-големите специалисти в 
областта на хирургията - екипа на проф. д-р В. Ди-
митрова. Всеки работен ден ми поднася огромни 
предизвикателства и изненади. Не мога да си предс-
тавя, че ще работя в друга област на медицината. За 
мен да си медицинска сестра не е само поставяне на 
инжекции и сменяне на инфузионни системи  - сест-
ринството е философия, начин на живот и отдаде-
ност. Сестринството е достигане на висши морални  

 
цели и аз изпитвам огромно удовлетворе-
ние и вълнение, когато видя благодар-
ността на пациента при изписването. 
Благодарността, че съм успяла по един 
или друг начин да му помогна и да му 
бъда морална подкрепа в  стресиращата 
за него ситуация.  
  
Александровска болница ми даде въз-
можност да разширя кръгозора и мирог-
леда си и да повишавам квалификацията 
си с продължаващите обучения, конфе-
ренции, семинари и научни сесии, които 
съм посещавала.    
 
Много съм благодарна на проф. д-р В. 
Димитрова за възможностите, които ми 
предостави, както и на ст.м.с. Маргарита 
Николова за нейната подкрепа 

 
През 2014 г.   завърших следващото стъпало в обра-
зованието си -  бакалавърска степен по специалност-
та „Управление на здравните грижи” (ФОЗ при МУ 
– София). В нашата болница ръководството подкре-
пя обучението ни и участията ни в различните фор-
ми на продължаващото обучение. От две години се 
абонирам и за списание „Здравни грижи”, ежеме-
сечно се запознавам с информацията в бюлетина. 
  
Чувствам се щастлива като професионалист по 
здравни грижи, защото работя с най-добрите коле-
ги, които са  и мои приятели. Откакто работя в 
Александровска болница осъзнах колко дълъг и въл-
нуващ може да бъде пътят на професионалиста по 
здравни грижи в едно от най-добрите лечебни заве-
дения.  

 
 

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

 

Стилияна Коцева, 
медицинска сестра в Клиниката по обща и чернодробно-
панкреатична хирургия на УМБАЛ „Александровска” ЕАД: 


