
1  

 ЗДРАВНИ ГРИЖИ, брой 2/2016 

ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ 

Брой 2  година 7 
 2016, БАПЗГ 

 

       

 
На 23 години съм и съм от русенс-
кото село Трънак. Харесва ми да 
помагам на хората, затова още от 
дете исках да стана лекарка. Ле-
карската професия обаче изисква 
дълга специализация, а за мен бе-
ше важно да започна работа по-
скоро и реших да стана медицинс-
ка сестра. Приеха ме в Медицинс-
кия колеж в Стара Загора и в Ме-
дицинския колеж към Универси-
тет „Проф. д-р Асен Златаров” в 
Бургас. Избрах да се обучавам по-
близо до населеното ми място. 
Завърших през септември 2015 г. и 
веднага започнах работа в МБАЛ 
„Дева Мария” в Бургас. Болницата 
ми хареса като цяло и затова се 
насочих към нея. Започнах работа 
в ОАИЛ, а отскоро съм медицинс- 
ка сестра в Отделението по карди-
ология. Отношението на колегите към мен е много 
добро, дори приятелско, разбираме се прекрасно с 
всички и си помагаме в грижите за пациентите. По-
неже се налага да пътувам всеки ден до Трънак, къде-
то и сега живея, карам само редовни смени. Работата 
е натоварена, но се справям. 
 

Съпругът ми работи във Франция, но аз не искам да 
живея и да работя в чужбина. Предпочитам да се ре-
ализирам тук, затова обмисляме той да се върне у 
дома.  
 

В болницата организират конкурси и семинари. Пос-
ледният семинар, в който участвах преди дни, беше 
за различните методи и начини за лекуване на тежки 
рани. Смятам, че тези допълнителни обучения могат 
да ми помогнат да се развия в професията, която 
много обичам. Заплащането на труда ни би могло да 
бъде и малко по-високо, но съм убедена, че нещата 
постепенно ще се случат. Най-важното за мен е да 
помогнем на всеки пациент с най-доброто, на което 
сме способни.      

 

  
 Публикувано в Електронния бюлетин  

на БАПЗГ, брой 2/2016 г. 
 

Зейнеб Хасан,  
медицинска сестра в Отделението по кардиология  
на МБАЛ „Дева Мария” - Бургас: 


