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ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ

Мария Куртева,
акушерка и зам.-председател на УС на БАПЗГ:

- Как се насочихте към професията?

- Изборът на професия стана донякъде случайно,
но аз не съжалявам. В годините съм имала възможност да си сменя работата, но не съм го направила,
защото усещах, че това е моето призвание.
- Трудно ли си намерихте работа? Наложи ли Ви
се да правите някакви компромиси?
- Започнах работа по разпределение в Родилно
отделение на МБАЛ Добрич. Лични компромиси
не съм правила, може би защото пред мен не е
имало дилеми работа-личен живот. Близките ми
винаги са се съобразявали с графика и ангажиментите ми. Тази опора ми дава възможност за професионална реализация.

Мария Куртева (първата вдясно) сред колеги от
Родилното отделение на МБАЛ—Добрич.
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- Удовлетворява ли Ви работата, имате ли условия - Идвало ли Ви е наум да промените професията си
за кариерно развитие?
или да заминете на работа в чужбина?
- Работата ми носи радост и удовлетворение . За ка- Не съм мислила никога да сменям професията си, а
риерно развитие има възможност, но все пак не може
за работа в чужбина не съм коментирала въпроса със
всички да са ръководители.
своето семейство. Не мисля, че това е вариант за мен.
- Как се разбирате с колегите, помагате ли си, имате ли чувство за общност?
- Бихте ли посъветвали децата си да тръгнат по
Вашия път?
- Винаги е трудно да се работи в колектив, ако не си
готов на компромиси. Освен колеги сме и приятели и
- Имам една дъщеря, която пое по съвсем друг път и
едно семейство, ако ситуацията го налага.
аз не съм се намесвала в нейния избор.
- Как се отнасят към професионалистите по здрав- Остава ли Ви време за хоби? Къде прекарвате отни грижи лекарите? А пациентите?
пуските си?
- Микроклимата в отделението е добър. С голяма
част от лекарите започнахме заедно и се учихме заедно. Младите трябва бързо да свикват с натоварването
и отговорността. .Лошото е, че няма млади акушерки, на които да предадем своя опит.

- Обичам много да чета и да плета. През отпуските
винаги намираме начин цялото семейство да сме на
планина. Най-добре се чувствам в Родопите. Винаги
се връщам отпочинала и заредена за работа.

“Екскурзиите в планината най-много отморяват и зареждат
със сили за работа”, споделя Мария Куртева.
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