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Да си професионалист по здравни грижи в България е 
дръзко начинание, на което устояват все по-малко 
наши сънародници. Заплахата страната ни съвсем 
скоро да се окаже без нужните специалисти е напълно 
реална. Решихме да ви покажем защо това е така, с 
надеждата, че решаването на проблемите минава 
през тяхното споделяне.  
"Предизвикателството да работя в България" е те-
мата на националния конкурс за есе, който организи-
ра Clinica.bg заедно с Българската асоциация на про-
фесионалистите по здравни грижи (БАПЗГ).  
Състезанието е част от глобалната кампания на 
Световната здравна организация (World Health Or-
ganization - WHO), Международния съвет на сестри-
те (International Council of Nurses - ICN) и независи-
мата благотворителна организация Burdett Trust for 
Nursing, която  стартира на 27 февруари 2018 г. в 
Лондон и Женева и се провежда в целия свят под над-
слов “Здравните грижи сега” (Nursing now). 
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Съвсем естествено е всеки да обича родината 
си. България е малка страна, но с много богата 
история. България е моята родина, тук е моят 
дом, моето семейство, моите близки и прияте-
ли. Да работя в България е  предизвикателство, 
но от друга страна  и ярък пример за отговор-
ност, че ще бъда една от тези, които ще вложат 
частица от себе си за развитието на родината 
си. Мисля, че в много случаи образованието по-
мага да се намери добра работа с високо запла-
щане в България, а вариантът да успея в чужби-
на съвсем не е чак толкова сигурен. 
 
Работата в чужбина също има своите предимст-
ва и недостатъци. От една страна, животът в 
чужбина обогатява личността и дава възмож-
ност на хората да се върнат с много натрупан 
опит и с нови сили, пълноценно да изградят 
бъдеще за себе си, за близките си и за България. 
Ако работя в чужбина може би ще имам въз-
можност за реализация и развитие, повече са-
мочувствие и увереност, но за сметка на това ще 
съм далече от дома и роднините си. Това, че ще 
съм далече от близки и приятели, за мен е ос-
новният недостатък на живота в чужбина.  
 
Аз искам да остана в България, защото се надя-
вам и вярвам, че с всяка следваща година ще 
има все по-голяма възможност за реализация на 
младите хора в България. От друга страна - жи-
вотът и бъдещето ни са в нашите ръце. Имаме 
контрол над себе си, над развитието си, над 
постиженията и личното си щастие. Човек мо-
же да си осигури отлични условия на живот 
навсякъде по света, давайки най-доброто от се-
бе си. А това, което постигаме за себе си и за об-
ществото предопределя бъдещето на страната, 
в която живеем.  
 
От друга страна, да работя в родината си има и 
много предимства. Най-голямото предимство е 
родният език. Общуването между хората е по-
свободно. Особено голямо предимство е лесно-
то създаване на контакти. Ако работя в чужби-
на, трябва да владея чужд език. 
 
 

 
 
 

Да работя в България е наистина предизвика-
телство, но аз искам да имам кариера в Бълга-
рия, защото искам да помогна за бъдещето на 
България. Искам да помогна за подобряването 
на стандарта на хората и за тяхното бъдещо 
развитие. Аз вярвам, че в България също има 
неограничени възможности в определени сфе-
ри, че всичко зависи от хората, а не от дър-
жавата. Аз смятам, че ако човек е достатъчно 
борбен и амбициозен, може да успее да се реа-
лизира в България. Бъдещето на България зави-
си от нас – хората, които живеем и работим тук. 
Ние трябва да бъдем част от това усилие да по-
могнем на България  заедно да изградим общес-
тво, с което да се гордеем. Аз искам кариера в 
България, защото е предизвикателство да успе-
ем у дома. Мисля, че е много лесно да избягаш в 
чужбина, а по-трудно е да останеш и да се бо-
риш. 
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