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Мариана Йосифова и Албена Цветкова,
четвъртокурснички във Филиал Враца на МУ- София:

Мариана Йосифова

Албена Цветкова

Те са студентки във Филиал Враца на Медицински
университет - София. Предстои им да се дипломират
през месец юни тази година. От 5 месеца са на преддипломен стаж в отделение “Анестезиология и реанимация” в МБАЛ “Д-р Стамен Илиев” АД –
Монтана. И двете са твърдо решени да останат в
България и да се реализират тук. Нещо повече - вече
имат предложения за постоянна работа в болницата.

Категорични са, че за тези 5 месеца са успели да
приложат в практиката придобитите в Медицинския колеж теоретични знания. Въпреки краткия си
практически опит вече са достигнали до истината,
че ако влагаш частица от себе си в ежедневната си
работа ще изпълниш мисията си да помагаш на
болните, ще бъдеш ценен от колегите и уважаван от
пациентите.

Мариана и Албена са работливи, любознателни, отговорни, позитивни и отзивчиви млади колеги. Тяхното присъствие е източник на надежда и вяра за
всички нас, че отлични професионалисти и добри
хора ще поемат грижата за пациентите след пенсионирането на нашето поколение. На въпроса защо
искат да останат на работа в България и двете отговарят с усмивка: „Ако човек е достатъчно амбициозен
и борбен, може да се реализира и тук!” Те смятат, че
професионалното утвърждаване зависи от самите
нас. Споделят, че са доволни от условията на работата в отделението, от отношението на лекарите и сестрите, с които работят.

Двете млади медицински сестри не страдат от илюзии. Те си дават сметка, че кариерно развитие в България се постига много по-трудно, че са необходими
несъпоставимо повече качества, ако искаш да се развиваш. Независимо от това и двете поемат по този
път, защото обичат предизвикателствата и смятат,
че всички хора – и тези в чужбина, и тези в страната
ни, и тези в малките населени места, и тези в градовете - заслужават за тяхното здраве да се грижат перфектни професионалисти.
Таня Славкова,
председател на РК на БАПЗГ- гр. Мотана
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