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Антоанета Димитрова, зам.- председател на УС на БАПЗГ:

Антоанета Димитрова е родена в гр. Самоков. Завършила е гимназия в паралелка с разширено изучаване на руски език. Впоследствие придобива базова
специалност „Акушерка”. Продължава образованието си и защитава бакалавърска и магистърска степен по „Управление на здравните грижи”. Посветила се е на професията почти 28 години, като преминава последователни етапи на кариерно развитие. В
момента работи в Медицински университет - София, ФОЗ, Катедра „Здравни грижи” като преподавател в специалност „Акушерка”. Участва активно
с доклади и научни проучвания в конференции, конгреси и форуми. Посещава и други форми на СДО,
кредитирани от БАПЗГ.
Съавтор е на учебно помагало за обучение на студенти „Практикум по акушерски грижи при нормална
бременност, нормално раждане и нормален пуерпериум”. Член е на УС на Българското научно дружество по акушерство и гинекология, секция „Акушерки”. Била е председател на дружеството на професионалистите по здравни грижи при ПСАГБАЛ
„Света София”- гр. София.

- Госпожо Димитрова, първо искам да Ви честитя
избирането за зам.- председател на Управителния
съвет на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи и да Ви пожелая попътен
вятър. Очаквахте ли този избор и на какво, според
Вас, се дължи оказаното Ви високо доверие?
- Благодаря за пожеланията и се надявам посоката на
вятъра да превърне амбициите в действие, а мечтите
в реални успехи, за да можем всички заедно да докажем специфичното място на професионалистите по
здравни грижи в системата на българското здравеопазване. Честно да си призная, не очаквах този избор, защото за зам.-председател от квота „Акушерки” имаше още две кандидатури на колеги с богат и
активен опит в работата на Асоциацията. Разликата
в гласовете не беше съществено голяма, но това е

право на личен избор на всеки делегат на Конгреса.
Предполагам, че този резултат се дължи не само на
професионалните ми качества, а и на времето през
което съм показвала коректност и отговорност в съвместната работа с Регионална колегия на БАПЗГ—
гр. София.
Използвам случая за да благодаря за декларираното
доверие, което е предизвикателство да положа големи усилия, воля, отговорност и увереност в отговор
на очакванията на колегите.
- Как се насочихте към професията на акушерката?
Имахте ли някакъв пример, който следвахте или
изборът Ви е случаен?
- Изборът за професията ми не беше случаен и заслуга за това имаше приятелка на моята майка, която
беше акушерка. Аз винаги съм се възхищавала на
нейната човешка доброта и всеотдайност в работата,
когато часове наред разговаряхме за акушерската
професия. Тя беше „виновникът” който ме вдъхнови
и ме насочи да взема решение, да направя правилния избор и да се посветя на благородната професия.
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Чувствам се докосната с пръст от съдбата, че съм
имала привилегията в ръцете ми да се ражда новия
живот, да проявявам търпение да изслушвам и умение да въздействам на емоциите на раждащата и родилката. Това ме правеше щастлива, полезна и удовлетворена.
- Кое беше първото Ви работно място и как Ви посрещнаха там? Как се разви след това кариерата Ви
и какви трудности срещнахте по пътя си?
- На 20 март 1985 година започнах работа по разпределение в Родилно отделение на III-а Градска обединена болница в София—днес Национална кардиологична болница. Това беше началото на моя професионален път. Като новозавършила акушерка имах
малки съмнения и безпокойство за справяне с работата, въпреки че я харесвах. Имах възможността да
работя в един невероятен колектив, ръководен от
човек с голямо сърце – д-р Любо Новачков. Всички
колеги бяха добронамерени и приятелски настроени
към мен, уникални професионалисти, работеха в
екип и се уважаваха взаимно. Те ми вдъхваха оптимизъм и вяра, зареждаха ме с ентусиазъм в стремежа
ми да постигам добри резултати и да се уча от грешките. След година почти АГ отделението беше закрито и бях пренасочена да работя в АГ болница
„Тина Киркова” (днес ПСАГБАЛ „Света София”) .
Работих 18 години в Родилна зала. За мен това беше
истинско „бойно поле”, което ме научи на професионализъм, физическа издръжливост, всеотдайност и
емоционална стабилност. И днес с много топли чувства си спомням за моите колеги, с които бяхме едно
семейство и им благодаря, че дадоха всичко от себе
си, за да бъда успешна в работата, във взаимоотношенията в колектива и в комуникацията с пациентките.
По-късно продължих кариерата си като старша акушерка - 7 години, а след успешно проведен конкурс
бях назначена на длъжност „Главна акушерка”. Постигнах целта си и продължавах да развивам своите
компетенции, посредством участия в различни форми на следдипломно обучение и чрез тях да въздействам и да мотивирам за участие колегите. Срещала
съм трудности и неуспехи, от които винаги съм си
вземала поука, успявала съм с подкрепата и разбирането на колегите. За да продължа смело да вървя
напред ми е помагало и позитивното мислене. НатЗДРАВНИ ГРИЖИ, бр. 7/2016
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рупаният професионален опит и желанието ми за
продължаващо развитие поставиха нови предизвикателства и след успешен конкурс от 2013 година преподавам в МУ София, ФОЗ, катедра „Здравни грижи”, в специалност „Акушерка”. Смело мога да заявя,
че се чувствам удовлетворена от постигнатото в годините, да го предам на младите бъдещи колеги и да
вървя в посока на научно-изследователската дейност
и академичното израстване.
- Имали ли сте условия за кариерно развитие? Достатъчно ли е това, което се прави за квалификацията и непрекъснатото обучение на акушерките?

- Винаги съм намирала възможност да се развивам –
от редова акушерка, старша акушерка, главна акушерка, а що се отнася до образователното ми ниво –
средно специално образование, полувисше образование, бакалавърска степен „Мениджмънт на здравеопазването и здравните грижи”, магистърска програма „Управление на здравните грижи”. Кариерното
развитие е въпрос на лична мотивация за усвояване
на знания, придобиване на умения и компетенции.
Това изисква времеви ресурс и финансова обезпеченост. Акушерките заемат ключова роля в здравето на
жените във всички възрасти и на новородените. Българските акушерки получават базово ниво на образование, съобразно Директивите на Европейския парламент, което им дава възможност за самостоятелност при извършване на определени дейности според Наредба на МЗ.
За да предоставят качествени и адекватни грижи и
съвети на бременни, раждащи, родилки, новородени
и гинекологично болни жени, акушерките трябва да
бъдат в крак с новостите в динамично развиващите
се медицински технологии, непрекъснато да повишават квалификацията си и да прилагат компетенциите си с нов професионален стил. По мои наблюдения в последно време забелязвам известна инертност от страна на доста колеги и причините са обясними – някои от тях са пенсионерки с наложен стереотип на работа, други не разполагат с достатъчно
време или пък нямат финансова възможност. БАПЗГ
е основният двигател на продължаващото обучение
и полага неимоверни усилия за регламентиране на
квалификациoнната рамка, сертифицирането и сте-
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нуването. Има още какво да се желае по отношение
на специализациите за акушерки и по-точно тези,
които ще дадат възможност за самостоятелност при
извършване на дейности в извънболничната помощ,
за да могат акушерките да излязат от анонимност.
- Какви са най-сериозните трудности, с които се
срещат хората, посветили се на тази професия?
Защо много от младите акушерки предпочитат да
работят в чужбина?
- Поради непрекъснатите промени в здравната реформа, акушерките се сблъскват с редица проблеми,
решаването на които не винаги е лесно и са причина
доста професионални ситуации да са особено неясни. Тези трудности довеждат до неудовлетворение и
демотивация при упражняването на благородната

професия. Освен това акушерките работят в лечебни заведения с различна собственост, което до голяма степен създава различия и неравнопоставеност.
Българските акушерки работят при ниско и унизително заплащане, неадекватно на обема извършена
дейност и професионална отговорност, което ги
принуждава да работят на две и повече места. Това
прави професията непривлекателна за младите колеги и е причина за липса на достатъчно акушерки
при наличие на свободни щатни позиции. Трудовата натовареност и точните действия за предоставяне
на качествени акушерски грижи в условия на дефицит на кадри и време са причина за нарушена комуникация с пациентите и емоционално изтощение
сред акушерките. Не винаги може да бъде спазен
балансът между труд и почивка, а това е не само заплаха за здравето на акушерките, но води до неблагоприятни последици при изпълнение на служеб-
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ните задължения. Българските акушерки все още са
подценени и неуважавани, смятани за помощен персонал или технически изпълнител на лекаря, с отнети функции. А техните компетенции им позволяват
да му бъдат достойни партньори при вземане на решения. Обществото не отдава заслужена почит и реално признание на акушерките, а жените не познават възможностите им. Акушерките трябва да заемат
достойното си място в извънболничната помощ и
дейността им да е насочена към първичната профилактика и в оказване на грижи за бременните, майките, новородените, семейното планиране и др. Така
акушерките ще разгърнат напълно възможностите
си и ще си върнат доверието на жените. Съществуващите наредби и стандарти са непълни и не дават
ясна представа за регламентиране за акушерската
професия. Според Закона за лечебните заведения
акушерките могат да организират акушерски практики за проследяване на нормална бременност и
женски коннсултации, но не е ясно финансирането
на труда им. Това са именно и причините, поради
които младите акушерки предпочитат да работят в
чужбина. Акушерките днес са по-важни от
всякога и най-подходящите специалисти, които компетентно могат да отговорят на нуждите на жените и
техните семейства, да направят правилна оценка на
риска и при наличие на отклонение да дадат съвет
на жените да се обърнат към лекар. Трябва всички

заедно ясно да заявим проблемите си и да търсим
решенията, за да издигнем престижа на професията
„Акушерка”, да върнем самочувствието си и да привлечем младите колеги.
- Какво бихте променили в здравеопазването, ако
зависеше от Вас?
- Бих променила начина на финансиране, защото
съществуващият пазар на здраве доведе до изкривяване на човешкия облик, мислене и отношение към
пациента, а днес говорим за биоетика, равнопоставеност, достъпност и качество...
- Остава ли Ви време за хоби? Какво обичате да
правите в свободното си време?
- Личното ми време е ограничено, а свободното го
посвещавам на семейството ми, на което дължа много. Особено щастлива се чувствам, когато прекарвам
времето си с моята любима внучка. Обичам да слушам музика и да пея – това ме зарежда. Обичам да
пътувам и да създавам нови приятелства.

Публикувано в Електронния бюлетин
на БАПЗГ, бр. 7/2016 г.
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