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ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ

Мевлюдие Кадирова, акушерка в МБАЛ Добрич АД :

Заслуга за избора ми на професия има моята майка.
За мен професията „Акушерка” звучеше някак загадъчно и респектиращо. Изучавайки тази професия
разбрах, че това не е професия като всички останали.
Това е отговорност, ежедневно отдаване в грижа за
жената, дори мога да кажа, че това е призвание и съдба.
Тази професия сама по себе си изисква много. Акушерката, освен че трябва да знае и може, непрекъснато трябва да учи, тъй като професията е много динамична. Благодарна съм на всички колеги и лекари,
които ме обучиха и ми се довериха. Идва времето,
когато ние трябва да предадем своя опит, но за съжаление няма ново попълнение. Ние работим в непрекъснато взаимодействие с лекаря и останалите си
колеги. От друга страна пациентите са все поинформирани и изискващи.
Акушерката не е само ”жената, която хваща бебето”.
Тя е тази, на която много често родилките се доверяват, споделят болките и радостите си. Именно тогава
идва удовлетворението от свършената работа. Въпреки динамиката и стреса, не съм мислила за смяна на
професията или за работа в чужбина. Считам, че всеки камък си тежи на мястото. Имах възможността и
удоволствието да посетя Кантоналната болница в
Шафхаузен - Швейцария по българо–швейцарски
проект за междуболнично сътрудничество и видях,
че ние, българските акушерки професионално по
нищо не отстъпваме на швейцарските си колеги. Различаваме се само по ниското заплащане, но това се
отнася и до останалите професии в здравеопазването
у нас. Това е и голямата болка на всички акушерки.

Изключителна роля за упражняване на тази професия има и моето семейство, което винаги ме е подкрепяло, проявявало е разбиране и съпричастност
към професионалните ми ангажименти. Бих посъветвала младите хора да поемат по моя път само, ако
са готови да поемат отговорност, ако са достатъчно
вдъхновени, всеотдайни и не па последно място готови да поемат в ръце магията, наречена „нов живот”.
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