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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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За доста мои връстници може да бъде 
„предизвикателство“ да работят в България, но 
за мен - НЕ Е! Имам доста роднини в чужбина, 
в държави като Франция, Германия и Белгия, 
но всички те споделят, че като нашата родина 
няма. При избора на професия трябва да оце-
ним плюсовете и минусите преди да отдадем 
живота си на нея. Когато сме взели своето реше-
ние и сме направили своя избор, не трябва да се 
отказваме лесно, а да се борим до край!  
 
В началото на 12-ти клас бях много объркана и 
не знаех накъде да поема… Пред мен стоеше 
момичето, което ме мотивира да се запиша на 
уроци по биология, за да се подготвя за канди-
датстудентския изпит в Медицинския универ-
ситет във Варна. В деня на изпита бях много 
притеснена и очаквах с нетърпение да обявят 
класиранията… Но не бях приета. Въпреки 
всичко не се отказах, продължих да ходя на 
уроци, за да мога да кандидатствам следващата 
година и в същото време работех. Не спирах да 
мисля за следващия приемен изпит, защото то-
ва беше всичко, което исках! Исках да съм меди-
цинска сестра! Явих се отново и този път бях 
приета още при първото класиране във Филиал 
Шумен на МУ-Варна. Бях много щастлива, че 
успях! 
 
Някога вместо "медицински" наричали сестри-
те "милосърдни". Заради задължението да оказ-
ват помощ на хора в беда, заради съпреживява-
нето с болните, заради неминуемите емоции и 
желанието да помагат, заради "сърцето", което 
влагат всекидневно, изпълнявайки задължения-
та си. Това е една от най-важните характеристи-
ки на професията и в наши дни - съпричаст-
ността и грижата за болния. Отговорностите на 
медицинската сестра не са малки. От нея зависи 
провеждането на целия лечебен процес. Тя ми-
нава визитация заедно с лекаря, извежда визи-
тация, изписва лекарства, прилага назначената 
терапия, отчита и наблюдава основните и до-
пълнителните жизнени показатели по назначе-
ние на лекаря. Медицинската сестра не е прос-
то изпълнител. От информацията, която дава  
 
 

 
 

на лекаря от тези наблюдения, зависи развитие-
то на лечебния процес. Място за грешки в тази 
професия няма! Трябва винаги да си точен в 
наблюденията си. Разбира се, нужна е и добра 
професионална подготовка! 
 
В тази професия предизвикателствата нямат 
край. Възнаграждението на медицинските сест-
ри в страната е обидно ниско за отговорността 
на професията. Агресията над медиците расте 
всеки ден и това е много плашещо. Но нищо не 
може да замени удовлетворението, което полу-
чаваш от радостта в очите на близките и усмив-
ката, озарила лицето на оздравелия пациент. 
 
Аз вече като студентка II курс в специалност 
„Медицинска сестра“ избирам да остана тук, в 
България след като завърша образованието си и 
смятам, че съм направила правилния избор! 
Вярвам, че всеки един от нас трябва да даде 
най-доброто от себе си, за да стане страната ни 
по-добро място за живот. Да избягаме в чужби-
на не е решение на проблемите ни. Искрено се 
надявам да се подобрят условията за работа и 
живот в страната! 
 
 

Публикувано в Clinica.bg на 22.04.2018 г.  
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