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Маргарита Спасова,
медицинска сестра в Центъра за
спешна медицинска помощ - гр. Добрич:

ЗА СЪЖАЛЕНИЕ МЛАДИТЕ НЕ ВИЖДАТ
ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ В СПЕШНАТА ПОМОЩ

Медицинска сестра Маргарита Спасова е сред
наградените медици от Спешните центрове и
отделения в първата по рода си инициатива
"Спешните медици, с които се гордеем" на
Пациентски организации "Заедно с теб". Официалната церемония по награждаването се състоя на 17 юли
2018 г. в зала 1 на Медицински университет "Проф. д-р
Параскев Стоянов" - Варна.
Медицинска сестра Спасова вече 40 години изпълнява
своя човешки и професионален дълг в Центъра за спешна
медицинска помощ - Добрич. Спомня си точната дата
на своя първи работен ден - 1-ви октомври 1978 г. През
годините е преминала много курсове за продължавмащо
обучение по спешна медицина.
В свободното си време обича за гледа стари български
филми, един от най-любимите ѝ е "Време разделно".
Любимият ѝ писател е Иван Вазов - говори за него с
любов и преклонение, нарича го "Великият Иван
Вазов!!!" Живее и работи, следвайки своя девиз "Прави
каквото трябва, да става каквото ще!"

- Медицинска сестра Спасова, Вие сте сред наградените спешни медици от Пациентски организации
"Заедно с теб". Какво означава за Вас тази награда?
- Тази награда означава много за мен. Доверието и
уважението, което имат към мен означава, че все пак
съм постигнала нещо в този живот, че не съм живяла
напразно!
- Защо избрахте професията на медицинската сестра?
- Обичам да помагам на болните. Невероятно е това
чувство, когато спасиш човешки живот да чуеш една-единствена дума - ”Благодаря!”

- От кого сте научили най-много?
- Животът е най-добрият учител. Бих благодарила
на д-р Добринка Петрова -бивш директор на ЦСМП
- Добрич и на бившата старша медицинска сестра
Павлина Алексиева, от които съм научила много.
- Как издържате толкова много години на напрежението - приемане на спешни адреси, работа на смени, агресия от страна на пациенти и техни близки?
- И аз се чудя как издържах толкова години. Може
би с много воля, упоритост, търпение и доста инат.
Що се отнася до семейството ми може би най-много
съм ощетила моите деца, защото не съм им отделяла
необходимото време и внимание.
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- Кои са най-трудните случаи във Вашата практика?
- Има случаи, когато искам, но не мога да помогна с
нищо, когато съм безсилна, а виждам в очите на болния и на близките му, че съм единствената им надежда! Не мога да свикна съм смъртта! Преживявам
всичко заедно с близките!
- Минавало ли Ви е наум да смените работното си
място, страната или професията?
- Никога не съм мислила да сменя нито професията
си, нито работното си място!
- Медицинските професии изискват работа в екип.
Разкажете за екипа, с който работите?
- Наистина работата в ЦСМП е екипна. За да можеш
да работиш пълноценно, трябва да разчиташ на колегите си, да познаваш характера на всеки един, да
знаеш какво умее и как се справя с трудностите на
професията ни. Ние сме като едно семейство. Празнуваме заедно рождени дни, Коледа, Нова Година...
С една дума прекарваме по-голямата част от живота
си на работното си място. Нощни дежурства, дневни
дежурства - въртележката е непрекъсната...

Председателят на Пациентски организации
"Заедно с теб" Пенка Георгиева връчи на 17 юли
2018 г. във Варна грамота на мед. сестра Маргарита Спасова, която бе сред наградените в първото
издание на националната инициатива "Спешните
медици, с които се гордеем".
- Идват ли млади хора на практика в ЦСМП Добрич и склонни ли са да останат на работа в
центъра?
- За съжаление, не! Кадровият проблем е много голям. Младите хора сякаш нямат смелост да работят в
ЦСМП. Нашата работа е много отговорна - ние сме
първите, които се сблъскват с пациента. От нашите
знания, компетентност и умения зависи човешкия
живот! За съжаление младите не виждат перспективи
за развитие в Спешната помощ. Работата ни не се
ползва с обществен авторитет. За това до голяма степен вина имат медиите, които публикуват и показват
само негативни новини.

Мед. сестра Спасова със своя колежка в кратък
промеждутък на спокойствие .

- Специалисти по здравни грижи от цялата страна
се включиха в националния протест, организиран
от БАПЗГ, който се проведе на 12-ти май тази година на площад "Независимост" в София с искания
за по-високи заплати, по-добри условия на труд,
повече възможности за продължаващо обучение и
кариерно развитие. Смятате ли, че ако станат тези промени, повече млади хора ще проявят интерес
към медицинските професии?
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- Специалисти по здравни грижи от цялата страна се
включиха в националния протест, организиран от
БАПЗГ, който се проведе на 12-ти май тази година на
площад "Независимост" в София с искания за по-високи
заплати, по-добри условия на труд, повече възможности
за продължаващо обучение и кариерно развитие. Смятате ли, че ако станат тези промени, повече млади хора ще
проявят интерес към медицинските професии?

Сплотеният екип на ЦСМП - Добрич

- Медицинските професии са много отговорни! Те са
свързани със здравето на човека, а по-ценно от живота и
здравето няма. За да се повиши интересът към тях е необходимо да се подобрят условията на труд, той да бъде
достойно оценен, да се вложат средства за повишаване на
квалификацията на работещите специалисти, да има повече възможности за кариерно развитие, т.е да се изпълнят исканията залегнали в декларацията на БАПЗГ.
Според мен професионалистите в спешните центрове са
много добре подготвени и трябва всячески да им се помага да се развиват!
- Какво Ви зарежда с енергия, за да продължавате напред?
- Зарежда ме работата, разбирателството с колегите, уважението на хората, благодарността в очите им. В заключение мога да кажа, че за малкото останали да работят в
Спешна помощ това е не само работа, това е призвание и
може би ... диагноза. Пожелавам на всички колеги от страната да бъдат здрави и да продължават да помагат на своите пациенти!
Разговора води Румяна Милева

Екипът на електронния бюлетин "Здравни
грижи" благодари на старша сестра Севдалина Мирчева, която въпреки своята заетост
ни съдейства за това интервю.

Публикувано в Електронния бюлетин
на БАЗПГ, брой 7/2018 г.
ЗДРАВНИ ГРИЖИ, брой 7/2018

