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Силвия Евгениева,
акушерка в МБАЛ ”Сердика” - гр. София:

акушерка в акушеро-гинекологично отделение. Многопрофилната болница ти дава възможност да се развиваш и в други дялове от медицината - ортопедия,
хирургия , онкология и пр. Тук се научих да обслужвам болни с различни заболявания, което ми помага
и в живота. Откакто работя в тази болница участвам
и повишавам своята квалификация в следдипломни
обучения на РК на БАПЗГ. Но образованието не е
всичко. Добрата акушерка съчетава професионализма с търпението, физическата издръжливост с емпатията, ентусиазма и всеотдайността. Трябва да си физически здрав и издръжлив човек, за да издържиш
дванайсетчасовите дежурства и да не спираш да се
усмихваш, и да вдъхваш кураж. Трябва да си емоционално стабилен, за да понесеш мъката и разочарованието, които съпътстват човешкия живот и не те оставят безучастен. Неслучайно се твърди, че това не е
професия, а призвание. Смятам, че всяка жена избрала тази благородна професия, остава завинаги такава, дори и в даден период да поема по друг път.

На 30 години съм и съм акушерка от седем години.
Учих в професионална гимназия по производствени
технологии в гр. Лом и като един прагматичен човек
реших да се запиша да уча за акушерка, защото тази
професия има реализация и никога няма да остана
без работа. За щастие след първата година си харесах
избора, още след първия досег с практиката. Така си
останах акушерка, но си обичам страшно много професията и я практикувам с цялото си сърце.
Завърших през 2009 г. във „Факултет по обществено
здраве” към Медицински университет гр. София и от
октомври 2009 г.започнах работа в САГБАЛ „ Шейново” в неонатология и патологична бременност. От
април 2011 г. работя в МБАЛ „Сердика” ЕООД като

Да бъдеш акушерка, означава и да бъдеш мъдра жена близо до пациентката, да притежаваш качества
като вежливост, уважение и винаги да вдъхваш вяра
на жените, че могат да се справят с раждането или
болестта. Ние сме до жените през целия живот - от
първото проплакване, пубертет, бременност, раждане, климактериум. Обикновено те търсят първо акушерката, за да споделят проблемите си. Основното
ми задължение е да доставям на жените качествени
грижи. Подходът, който използвам, е разбиране на
здравните потребности на пациентките и техните
семейства, и прилагане на най-качествените услуги и
промоция на тяхното здраве. Научих се с годините
как да бъда добър изпълнител на медицинска помощ, добър психолог в прилагане на психоемоционална подкрепа и не на последно място добър човек.
Винаги се поставям на мястото на пациентките и
проявявам нужното съчувствие, за да изградя постабилно доверие.
В нашата професия, ако нямаш любов, която да можеш да даваш, няма как да се развиваш, а когато намериш и обратната връзка - по-голямо удовлетворение от работата ти няма! Новозавършили акушерки
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у нас вече почти няма (повечето веднага заминават в
чужбина), затова към момента средната възраст на
работещите акушерки в България е между 50 и 55 г.
Тези, които останахме тук, просто много обичаме работата си. Благодарността в очите на нашите пациентки е най-важна. Едната сълза, усмивката, едното тихо „Благодаря”, ако искате и въздишката на облекчение, че всичко е минало добре, че всичко е наред.
Колкото и тривиално да звучи, ето за тези малки моменти работя! И аз никога не отказвам помощ извън
работното място, защото съм акушерка 24 часа в денонощието. Акушерската професия е трудна и отговорна, но и изпълнена с много положителни емоции.
Дано тези, които останахме в България, да се окажем
по-силни от системата. Недооценяването на риска от
нашия труд и непрекъсното намаляващия брой на
работещите акушерки за съжаление ще рефлектира
най-вече върху пациентките.

10 години няма да има кой да обслужва нас като пациенти. А това е жалко, защото нашето образование
е на много високо ниво. Продължавам обаче да съм
оптимист, че все някой ще ни обърне внимание и
ще вземе адекватно решение. Защото това е ценна
професия и трябва да се направи нещо, трябва по
някакъв начин да се подпомагат младите хора да
успеят да завършват нашата професия. Добро начало е това да се разкриват филиали в по-малките населени места. Ако ние се откажем, отчаем и спрем
да вярваме, че нещата ще се променят, те няма да се
променят. Затова трябва да работим в тази посока,
за тази промяна, защото нищо даром не се дава.

XXI век ще бъде векът на качеството на здравните
грижи. Тук бих желала да се обърна към бъдещите
акушерки, на които им предстои да осигурят движението напред: измежду многото новости, които
връхлитат върху вас, подберете тези, които ще утНовозавършилите акушерки са малко, за жалост, а върдят прогреса на акушерската професия.
тези, които решават да продължават да практикуват
в България са още по-малко. Нали се сещате, че след

С колеги по време на Национална
научно-практическа конференция
по здравни грижи в Шумен—
октомври 2013 г.
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