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ТЕМА НА БРОЯ

Румяна Лицанова,
абсолвентка от специалност "Акушерка"
във Филиал Велико Търново на МУ - Варна:

ПАРИТЕ НЕ БИ СЛЕДВАЛО ДА СА ЕДИНСТВЕНАТА
И ОСНОВНА МОТИВАЦИЯ НА ХОРАТА ДА УЧАТ И ДА РАБОТЯТ
В СФЕРАТА НА МЕДИЦИНАТА

Румяна Лицанова е абсолвентка от специалност
"Акушерка" във Филиал Велико Търново на Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" Варна. Родена е в старопрестолния град. Омъжена, с
дете на 7 години. Отскоро работи в Родилно отделение на МОБАЛ “Д-р Стефан Черкезов”- Велико Търново.
- Нашият стаж се проведе в МОБАЛ - Велико Търново.
Аз лично ходих на стаж в Неонатологичното отделение
на МБАЛ "Надежда" в София.
- Как Ви посрещнаха опитните акушерки, има ли
приемственост според Вас?
- Да, има. Както във всеки бранш е важно каква е химията между хората, но що се отнася до обучението личните взаимоотношения не са оказвали негативно влияние
при работата.
- На кого дължите най-много в обучението си?
- Как се насочихте към професията на акушерката?

- Всички преподаватели са ми дали много. Но най-много
бих искала да благодаря на доц. Диана Димитрова. След
нея - на доц. Светлозар Стойков, който водеше една от
основните ни дисциплини - "Акушерство". Бих искала
да благодаря и на акушерка Любка Кръстева, която беше
мой ментор през цялото време, включително и по време
на моя стаж. На нея дължа много голяма част от това,
което съм в момента.

- Моят вуйчо е ветеринарен лекар. Имаше период, в който исках да уча медицина, да бъда лекар. Случи се така, че
не заминах да уча във Варна. Когато родих детето си четох много статии за акушерката, за това каква е нейната роля в живота на жената. Когато разбрах, че откриват филиал на Медицински университет - Варна във Велико Търново категорично избрах специалност
- В каква посока бихте искали да се развивате про"Акушерка" без никакви колебания.
фесионално - в родилната зала, в неонатологията,
- Как се чувствате в края на 4-годишния обучителен в гинекологията?
период, пак ли е толкова силна мотивацията Ви да
- Избрах да работя в Родилното отделение на МБАЛупражнявате тази професия?
Велико Търново.
- Дори повече, бих казала.

- Решили сте да работите в България. Не Ви ли
- Къде се провеждаха Вашите практически занима- привличат примамливи предложения за работа в
чужбина?
ния?
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Румяна Лицанова ( първата вдясно) със свои колежки в деня на тържествената промоция.

- Никога не съм искала да живея и да работя в чужбина. Аз
съм такъв човек, който трудно понася разделите. Благодарна съм, че семейството ми е тук. За приятелите не
мога да кажа същото, защото много от тях заминаха да
работят в други страни. за себе си съм убедена, че искам
да бъда полезна тук, в България, в болницата, която съм
изпрала да работя.

болница. За Вас на първо време това достатъчно ли
е за да бъдат мотивирани младите специалисти да
работят в България?

- Ако трябва да съм откровена на този етап не бих искала да коментирам финансовата част на нещата, защото
смятам, че има още много какво да уча в професията.
Разбира се, че пари са нужни на всеки, за да поддържа се- Какво изпитахте при първото си влизане в Родил- мейството си, собствения си живот. Но парите не би
на зала като специалист?
следвало да са единствената и основна мотивация на хо- Магия! Вълшебство! Когато се ражда дете сякаш цяла- рата да учат и да работят в сферата на медицината.
та Вселена стихва и е готова да посрещне новия живот, а Първо ние трябва да положим усилия и труд и едва тогава да очакваме адекватна оценка на труда ни.
той оглася със собствения си глас всичко наоколо.
- Хубаво го казахте! Според Вас кои са основните - Смятате ли, че обществото е длъжник на профекачества, които трябва да притежава акушерка- сионалистите по здравни грижи и на медиците като цяло. В публичното пространство повече се гота?
вори за лекари и то в негативен план, за съжаление?
- Преди всичко да бъде човек... да не забравя да бъде човек.
да бъде търпелива, да уважава колегите си, да е грижовна - Аз лично смятам, че хората знаят малко за нашите
към пациентите си. Мисля, че ако акушерката е добър професии и гледат на специалистите по здравни грижи
човек, тя ще притежава всички нужни качества за своя- по-скоро като на обслужващ персонал. Те нямат предстата професия.
ва колко са значими нашите професии, колко са важни и
за пациентите, и за лекарите.
- В Колективния трудов договор е залегнала стартова заплата от 900 лева за специалисти по здравни - Даже мнозина не знаят, че сте висшисти, че учите
грижи, които работят в многопрофилна болница и четири години...
950 лева за тези, които работят в университетска
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- Точно така. Мисля, че хората трябва да знаят повече
какво правим ние, за да има съответната реакция от
тяхна страна. Защото, когато човек не знае нещо, няма
как адекватно да реагира. Но като цяло хората са благодарни.
- Какво трябва да се направи, за да разберат хората повече за професиите на акушерката, медицинската сестра, фелдшера, рентгеновия и медицинския
лаборант, рехабилитатора?
- Според мен децата още в ранна училищна възраст трябва да се запознаят с тези интересни професии. В тийнейджърската възраст момичетата би трябвало да
имат възможност да обсъждат с акушерка и медицинска
сестра въпроси, свързани с тяхното сексуално здраве и
здравните си навици като цяло. По-нататък в живота си
жените също има нужда от различни консултации и те
биха могли да бъдат с акушерки и медицински сестри според техните компетенции. Медиите също биха могли да
бъдат посредник за предаване на важни здравни информации и съвети.
- Бяха предложени промени в Закона за лечебните
заведения, които да позволят на медицинските сестри, акушерките и лекарските асистенти да създадат свои самостоятелни практики. Какво мислите
за възможността ролята на тези специалисти да се
- Това би било добра възможност, стига специалистите
засили в извънболничната помощ ?
да бъдат много добре подготвени, за да бъдат полезни на
пациентите и да носят отговорност за действията си.
Защото в болницата лекарите и акушерките работят в
екип и там лекарите са на първа линия. Но възможностите акушерките да работят сред обществото в сферата на сексуалното здраве, семейното планиране, грижата за бременните и децата все още са малко развити у
нас.
- Вярвате ли в ползите от промоцията на здраве,
от превенцията?
- Разбира се, че е нужно да има дейности в тази посока. С
много труд биха могли да се постигнат добри резултати, така че да се ограничат до минимум прекалено ранните и прекалено късните раждания, например.
- Отскоро Вие сте редова акушерка. Остава ли Ви
време за любими занимания?
- По време на следването ми обичах да правя картички,
различни неща с декупаж. В момента не ми остава време
за тези любими занимания, защото все още ми е трудно
да навляза напълно в новия ритъм на дежурства, съчетани с отговорности за детето ми.
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Мария Гецова,
абсолвентка от специалност "Медицинска сестра"
във Филиал Велико Търново на МУ - Варна:

ВСЯКА ПОЗИЦИЯ НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА Е ТРУДНА,
ЗАЩОТО ОТГОВОРНОСТТА, КОЯТО НОСИ, Е ГОЛЯМА

Мария Гецова е абсолвентка от специалност
"Медицинска сестра" във Филиал Велико Търново на Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна. Признава, че хирургията я привлича най-много. Отскоро работи в Операционния блок на МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов".

човек безкрайно отдаден на нашето обучение и на нашата кауза. Защото аз смятам, че съществуването на този филиал е една кауза за нашия град.
- Спомняте ли си някои напътствия на асистент
Димитрова?
- Много неща си спомням, тя ни е научила на "а", "б"то. Казвала ни е да бъдем на първо място хора, каквото и
да ни се случва, каквито и несполуки да имаме, защото
пациентът не е просто една физиология, той е личност.
- Вие сте една от отличниците на курса, как се
чувствате днес на тържествената промоция?
- Как се ориентирахте към тази трудна професия?
- Стана съвсем спонтанно. Щом чух, че в нашия град е
разкрит филиал на Медицински университет - Варна,
реших да се подготвя за приемните изпити в краткото
време, с което разполагах. Приеха ме. В началото на обучението не бях напълно сигурна, че искам да уча точно
това, но с помощта на нашите преподаватели продължих да уча. Скоро разбрах, че тази професия е прекрасна,
че носи много удовлетворение и че трябва да имаш силна
вътрешна мотивация, за да я практикуваш.
- На кого бихте искали на благодарите?
- На всички! Изключително много дължа на нашата курсова ръководителка асистент Янка Димитрова - тя е

- В този момент емоциите напират. Много исках да
бъда отличник, много работих за това и съм щастлива,
че постигнах тази цел.
- Кои изпити Ви бяха най-трудни?
- Най-трудният изпит беше в първи курс - по физиология.
- Вие работите в Операционния блок на областната болница във Велико Търново. Защо си избрахте
толкова труден сектор?
- По-време на стажа усетих, че хирургията много ме
привлича. Смятам обаче, че всяка позиция на медицинската сестра е трудна, независимо в кое отделение работи, защото отговорността, която носи, е огромна.
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- Как Ви приеха медицинските сестри в отделението?
- Бяхме приети изключително добре - както аз, така и
моите колеги. С ръка на сърцето мога да кажа - дадоха ни
всичко като знания, като опит, като доверие, което ни
гласуваха. Тяхната подкрепа продължава до днес, за което
сме благодарни.
Кои от Вашите качества ще Ви помагат в професията?
- Дисциплина, самообладание, желанието за работа...
- Напоследък често се говори за Синдрома на професионалното изпепеляване. Смятате ли, че по-доброто заплащане на медицинския труд ще ограничи тези случаи. В момента много професионалисти по
здравни грижи работят на две и повече места заради повече доходи.
- Заплащането трябва да е такова, че специалистите да ците да полагат усилия хората да не се разболяват и ако
работят на едно място и да имат време за почивка и при- имат здравословни проблеми те да се откриват бързо и
да бъдат лекувани. Това ще намали броя на пациентите,
ятни преживявания.
които постъпват в болница. Но у нас все още мнозина са
- Какво мислите за предстоящата промяна в Зако- безотговорни към собственото си здраве.
на за лечебните заведения, която ще даде възможност специалистите по здравни грижи да откри- - А Вие как се грижите за здравето си?
ват самостоятелни практики.
- Не пуша, обичам да ходя пеша, храня се здравословно.
- Смятам, че трябва да има такава възможност, тъй Като дете спортувах много активно, но сега не разполакато ние сме с висше образование. Освен това медицина- гам с толкова време.
та се развива и все повече трябва да се обръща внимание
на превенцията и профилактиката. Би трябвало медиЗДРАВНИ ГРИЖИ, брой 10/2019
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Биляна Карова,
абсолвентка от специалност "Медицинска сестра"
във Филиал Шумен на МУ-Варна:

ИСКАМ ДА БЪДА В ПЪРВИТЕ РЕДИЦИ В БОЯ!

- Какви бяха Вашите мотиви при избора на професия?
- Това е моя огромна мечта от детските ми години. Биологията много ми вървеше. В 8-ми клас вече бях взела решение какво ще следвам.
- Уплашиха ли ви трудностите по време на следването?
- Трудностите ги има навсякъде. Бях наясно с това, че
всяко нещо изисква отдаденост, жертва малко или много.
Смея да кажа, че нямаше какво да ме уплаши по време на
следването. Доказах сама на себе си и на моите колеги, че
мога, че знам.
- Кои моменти от следването няма да забравите?
- Моментите, в които съм се радвала или плакала. Но
най-вече моментите, в които съм се радвала.
- Очаквахте ли, че ще станете отличник на випуска?
- Да, защото положих много усилия през изминалите четири години.
- А какво Ви мотивира за тези усилия?

Биляна Карова е абсолвентка от Първия випуск
на Филиал Шумен на Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна. Тя е
отличник на випуска, за което получи грамота
от БАПЗГ и подарък малка сребърна икона.
Биляна е на 37 години и е родена в Шумен.
Съпругът ѝ има строителна фирма. Двамата се
радват на две деца. От 7-ми октомври 2019 г.
Биляна работи като медицинска сестра в отделение "Палиативни грижи" на Комплексноонкологичния център в Шумен.

- Когато човек е минал 30-те години трябва да бъде за
пример на колегите си. Ние по-големите трябва да водим
редиците. А и аз винаги съм била перфекционист, още от
малка.
- Как приема Вашата професия съпругът Ви - не се
ли притеснява?
- Радва се за моя избор, но е наясно, че ще бъда много ангажирана, че ще нося голяма отговорност за моите пациенти.
- Съвсем наскоро Вие сте започнали работа в Комплексно-онкологичния център в Шумен. Защо избрахте толкова тежък сектор в здравеопазването?
- Взех това решение по време на държавния стаж. Искам
ЗДРАВНИ ГРИЖИ, брой 10/2019
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-

да бъда в първите редици в боя! Винаги са ме привличали
по-трудните каузи.

- Съгласна съм с тях, защото ние носим голяма отговорност за живота и здравето на нашите пациенти.

- Добре ли Ви посрещнаха по-опитните сестри в от- - Какво ще пожелаете на Вашите колеги?
делението?
- Най-вече здраве и сили, за да могат да се реализират на
- Искрено съм благодарна на моята старша сестра Пенка 100% и да бъдат доволни от работата си. Защото няма
Божилова - тя беше първият човек, който ме посрещна с по-хубаво нещо от това работата да ти носи удоволстотворени обятия и повярва в мен.
вие и удовлетворение.
- Гордеете ли се, че сте представител на Първия випуск на Филиал Шумен?
- Да, разбира се! Всички знаем какъв глад за медицински
сестри има у нас. Радващо е, че почти всички колеги са
решили да работят в България, с едно-две изключения.
- На Вас минавало ли Ви е през ума да работите в
чужбина?
- Не, все още не... Засега си поставям близки цели.
- Според Ваши колеги стартовата заплата на медицинската сестра трябва да е 1000 лева. Вие как смятате?
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Галина Стоянова,
абсолвентка от специалност "Медицинска сестра"
във Филиал Шумен на МУ-Варна:
ЕДНА ДОБРА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ТРЯБВА ДА СЕ ОБУЧАВА НЕПРЕКЪСНАТО,
НО НЕ ПО ЗАДЪЛЖЕНИЕ, А ПО ВЪТРЕШНО УБЕЖДЕНИЕ

Галина Стоянова е абсолвентка от Първия випуск
на Филиал Шумен на Медицински университет
"Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна. Тя е отличник на випуска, за което получи грамота от БАПЗГ
и подарък малка сребърна икона. Галя е на 37 години и вече работи като анестезиологична сестра в
Операционния блок на МБАЛ-Шумен.

- Какви бяха Вашите мотиви при избора на професия?
- Когато бях ученичка исках много да стана акушерка.
През тийнейджърските години тази мечта като, че ли
избледня. Постепенно започнах да се влюбвам в професията на медицинската сестра. Моят малък син доста боледуваше и се налагаше да го лекуват в болница. Там наблюдавах работата на медицинските сестри и приех тяхната работа много присърце. В един момент разбрах, че
искам да стана медицинска сестра, да мога да помагам на
хората. Още когато чух, че в Шумен ще бъде открит
филиал на Медицински университет - Варна не се поколебах нито за миг - веднага реших, че ще уча точно това.
- С какво ще запомните обучението във Филиал
Шумен на МУ-Варна?
- Ръководството на Филиала е направило всичко възможно да можем да усвоим уменията за професията, която
сме избрали. Освен това по време на нашето обучение
проведохме много информационни и благотворителни
инициативи, посетихме много детски центрове, центрове за хора с увреждания, домове за стари хора, пенсионерски клубове. Възрастните хора бяха доволни от това,
че измерваме кръвното им налягане, кръвната захар, че
им даваме съвети за здравословно хранене и здравословен
начин на живот. Мога да кажа, че през четирите години
на нашето обучение участвахме активно в живота на
града и околността.

- По време на практиката най-интересно ми беше в
Операционния блок. Анестезиологичната сестра е неотлъчно до пациента преди и след операцията. Наскоро
един пациент ми каза след като излезе от упойката
"Всеки пациент ли вижда толкова хубаво лице, когато
се събуди?!"
- Кои качества ще Ви помагат в професията?

- За да бъдеш максимално полезен на пациента е важно
- Защо избрахте за станете анестезиологична сест- да запазваш самообладание в трудни моменти. Това кара?
чество или го имаш или го нямаш.
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- Какво Ви е отношението към продължаващото Следим важни показатели и информираме лекарите. От
обучение?
грижите, които полагаме, зависят до голяма степен доб- Една добра медицинска сестра трябва да се обучава неп- рите резултати в хода на лечението.
рекъснато, но не по задължение, а по вътрешно убеждение. - В Колективния трудов договор 2018 е залегнала
Само така ще става все по-добра в това, което прави.
стартова заплата в размер на 900 лева за медицин- БАПЗГ има договори с университети и лечебни за- ска сестра в МБАЛ. Достатъчно ли са тези пари?
ведения за над 400 курса за продължаващо обучение. - С удръжките тези пари стават по-малко, така че има
Предлагаме и 19 курса за дистанционно обучение в какво да се желае. Имам колежки назначени с начална запплатформа, която се намира в сайта на Асоциация- лата от 700 лева, но това, разбира се, не е достатъчно.
та.
- Днес взехте Вашата диплома. Какво бихте поже- Това е чудесно! Непременно ще се поинтересувам.
лали на колегите си и на себе си?
- Как трябва да бъде оценен трудът на медицинска- - Пожелавам на тях и на себе си само здраве. Когато чота сестра и какво трябва да бъде отношението на век е здрав, когато има желание и воля той може да пособществото към Вас?
тигне всичко! Пожелавам на моите колеги да вървят
- Много ми тежат предимно негативните оценки за нас в напред, да имат куража да следват мечтите си!
пресата. А всъщност ние имаме големи ангажименти и
сме неотлъчно до пациента по време на лечебния процес.
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Айше Ереджеб,
абсолвентка от специалност "Акушерка"
във Филиал Шумен на МУ-Варна:

ИСКАМ ДА СЕ РАЗВИВАМ В БЪЛГАРИЯ!

- Защо избрахте професията на акушерката?
- Тази професия е една от най-благородните. Работя с огромно
желание, ентусиазъм и любов. Харесва ми да бъда в найуникалния момент за една жена - раждането на нейното дете.
Тези емоции ме зареждат със сила и желание да продължавам
напред. Вярвам в себе си, вярвам, че ще успея, вярвам, че ще се
реализирам. Децата са най-ценното нещо в живота - те са нашето бъдеще и то е в нашите ръце.
- Какво мислите за заплащането на Вашия труд?
- По принцип трудът ни не е достатъчно оценен, но се надявам,
че ще има промени към по-добро. Искам да се развивам в България!

.

Айше Ереджеб е абсолвентка от Първия випуск на Филиал Шумен на Медицински
университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" Варна. Тя получи грамота от БАПЗГ "за найвисок успех на държавните изпити" и подарък
малка сребърна икона. Айше работи в Родилната зала на МБАЛ - Шумен.
Айше със своя приятел, който ѝ поради
красив букет цветя.
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Илия Илиев,
абсолвент от специалност "Медицинска сестра"
на Филиал Шумен на МУ-Варна:

ТРЯБВА ДА ИМАШ СЪРЦЕ ЗА ТАЗИ РАБОТА... И БЕЗСТРАШИЕ!

Илия Илиев е абсолвент от Първия випуск на
Филиал Шумен на Медицински университет
"Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна. Той е
много динамичен и по време на следването е
взимал участие много инициативи, организирани от филиала и партньори. Затова БАПЗГ го
отличи с грамота "за проявена активност по време на следването" и малка сребърна икона.
Илия е на 36 години и в момента работи като
реанимационна сестра в Операционния блок на
МБАЛ-Шумен.

- Бихте ли споделили защо се насочихте към професията на медицинската сестра?
- При мен този избор стана случайно. Една приятелка
ми каза, че откриват филиал на Медицински университет - Варна в Шумен и ми предложи да се запиша в специалност "Медицинска сестра". Първоначално отказах,
но после реших да пробвам. Явих се на кандидатстудентския изпит, изкарах добра оценка и ме приеха.
- По принцип не ме притеснява, но все пак е странно.
Говорих с ректора на МУ-Варна проф. Красимир Иванов
- С какво ще запомните обучението във Филиал
и той обеща, че ще говори със специалисти по този въпШумен на МУ-Варна?
рос. От два месеца работя в Операционния блок на
- Има много незабравими моменти. Извън учебния процес МБАЛ-Шумен и на табелката ми пише "Медицински
проведохме много интересни инициативи. Участвахме специалист".
като доброволци в изданията на ежегодния маратон
- Кога решихте, че искате да работите в Операци"Трявна Ултра", в спортни събития, посветени на хораонния блок?
та с увреждания, извършвахме профилактични дейности по различни поводи...
- По време на практиката през четвъртата година на
обучение усетих, че това е моето място и се оказа, че
- А за преподавателите какво бихте казали?
съм прав. Тук се чувствам полезен.
- Много добри специалисти! Наистина!!! Преподаваха ни
- Как Ви приемат пациентите?
учебния материал така, че да можем да го разберем.
- Съвсем нормално. Веднъж обяснявах какво предстои да
- У нас мъжете, които работят като медицински направя преди операцията, а тя ми каза: "Момче, толсестри са много малко. Притеснява ли Ви, че пациен- кова хубави сини очи имаш! Искам тези очи да ме събутите ще Ви наричат медицинска сестра?
дят след операцията..." Казах ѝ: "Бъдете спокойна, ще
Ви събудя!"
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- Кои Ваши качества ще Ви помагат в професията?
- Трябва да имаш сърце за тази работа... и безстрашие.
- Професията на медицинската сестра е регулирана
и изисква непрекъснато надграждане на знанията и
уменията. Това притеснява ли Ви?
- Напротив, медицината непрекъснато се развива и ние
трябва да бъдем в крак с новостите.
- Вие от Шумен ли сте?
- Не от Варна, в Шумен ми хареса и реших да живея и да
работя тук.
- Оценен ли е по достойнство трудът на медицинската сестра?
- За съжаление у нас не е оценен и сме принудени за поемаме допълнителни ангажименти. Освен в Операционния
блок ще работя и в друго отделение по съвместителство.
- Каква според Вас трябва да е стартовата заплата на медицинската сестра?
- Минимум 1000 лева. Минимум! Няма как държавата
да привлече млади кадри в лечебните заведени, ако плаща стартова заплата 650 лева... или 800. Просто няма
как!

Илия Илиев с колежката си от курса Галина Стоянова

Разговорите води Румяна Милева

Публикувано в Електронния
бюлетин на БАПЗГ, брой 10/2019 г.
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