
  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
Катя Велчева е старша медицинска сестра в 
Отделението по лъчелечение към Клиниката 
по медицинска онкология на УМБАЛ 
"Царица Йоана - ИСУЛ". През тази година тя 
беше отличена за втори път като 
ръководител  "Здравни грижи" на годината. 
По този повод журналистката Надежда 
Ненова от Zdrave.net разговаря с нея за труд-
ностите, но и за любовта към професията 
„медицинска сестра“. 

 
 
 
 
- Госпожо Велчева, вие сте старша сестра в 
Отделението по лъчелечение, но през послед-
ните две години сте била сестра и в COVID-
отделението. Как издържахте? 
 
- В началото започнахме с много голям страх, защото беше нещо ново. Колкото и да ни беше страх за себе си и се-
мействата ни, някой трябваше да влезе в отделението и да работи. Нямахме избор.  
В нашето отделение повечето работещи са пенсионери, а директорът беше издал заповед над 60-годишни да не 
влизат в COVID-отделението. Първоначално бяхме по 7 дни в COVID-отделението – ден и нощ, после имахме 7 
дни карантина и се връщахме в отделението по лъчелечение. Първата седмица след връщането се оказа, че имаме 
двама пациенти, заразени с COVID, и двама души от персонала. Слава Богу, и двамата пациенти се чувстваха 
добре и след това се върнаха да си продължат лъчелечението, но колежките трябваше да са си вкъщи, а едната от 
тях изкара много тежко вируса - беше в болница, а после шест месеца беше нетрудоспособна, с перикардит и 
всички останали усложнения на COVID. Бяхме много малко персонал, а и се тревожехме за онкологичните си па-
циенти, които от една страна са рискови, а от друга – цялото си лечение провеждаха в пълна изолация по 40-50 
дни. В този период не бяха разрешени свижданията, а и не можеха в събота и неделя да се приберат по домовете си. 
На втората година вече някак свикнахме, всичко беше много по-регламентирано и по-спокойно. Постоянно имахме 
пациенти с COVID, но не сме имали тежки случаи. 
 
- Впечатляващо е, че сред онкологичните пациенти не е имало тежки случаи. 
 
- Само един от тях пролежа в COVID-отделението. Той се повлия много добре от лечението и после се върна да си 
довърши и онкотерапията. 

  
 

Катя Велчева, старша медицинска сестра 
 в Отделението по лъчелечение в УМБАЛ "Царица Йоана - ИСУЛ":  

НА НАС ПЕНСИОНЕРИТЕ СА НИ ПОДКРЕПАТА 



  
 
 

- Вие сте и първата медицинска сестра във ваксинационния COVID-кабинет на ИСУЛ. 
 
- Това се случи на 27 декември. Бях дежурна по болница и главната сестра се обади и ми каза да отида в РЗИ, да 
взема ваксините и да започваме ваксинацията срещу COVID. В РЗИ ми направиха инструктаж как се разреждат 
ваксините, ваксинираха ме и започнахме. Пред кабинета беше навалица от медици, защото първо ваксинирахме 
хората в болницата, а ние супер стриктно мерихме да са шест дозите и внимавахме да темперираме внимател-
но флакона, защото сме го извадили от минус 70 градуса. Тогава всички идваха с голямо желание. След един месец 
обаче стана страшно. Имаше много желаещи, а нямаше ваксини. По това време пред кабинета стоеше човек, за да 
ни пази, защото искаха да ни линчуват. Ако тогава имаше ваксини, сигурно щеше да има много по-голяма успева-
емост ваксинацията. А после, след половин година ваксиниране, стана точно обратното – ние разтваряхме вак-
сината и нямаше желаещи. Обаждахме се на близки да дойдат да се ваксинират, за да не изхвърляме флакона. До-
ри се е случвало буквално на улицата да спираме хора и да ги молим да се ваксинират. Убеждавахме ги с лекаря, 
обяснявахме им за ползата и риска, но не се получаваше много. 
 
- Какво според Вас се случи? 
 
Хората се изплашиха, объркаха се и от противоречивите мнения - това беше нещото, което ги накара да се отка-
жат от ваксинацията. Аз съм много разочарована от всичко, което се случи покрай COVID. 
 
- Защо? 
 
- В началото на пандемията хората ни ръкопляскаха. Ние бяхме в отделението и виждахме по телевизията. Тол-
кова беше приятно и с още по-голямо желание си вършехме работата. Правеха ни дарения, а ние ги давахме на па-
циентите, защото те бяха изплашени и без никаква връзка с външния свят. Имали сме семейства, на които ня-
маше кой нищо да им донесе. Това отношение беше толкова приятно и ни даваше много сила да продължим. За нас 
беше много трудно, защото не знаехме какво се случва и дали лечението е правилно. Тогава нямаше единно лече-
ние, после вече стана донякъде по-лесно. 
 
- По-лесно? 
 
- Знаехме какво правим. Но адът дойде с Делта вълната. Тогава имахме по 60 души в отделението. Имаше много 
големи човешки трагедии. Възрастни съпрузи бяха настанени при нас едновременно. Бабата в едната стая, дядо-
то – в другата. Той ми казва: „Иди и занеси на бабата от моето млекце да си хапне“. На другия ден той беше по-
чинал. Тя пита как е. Не можем да ѝ кажем, защото той е починал преди два часа, а тя също е болна, опитваме се 
да я щадим. Трябва да го изнесем и се налага да измислим нещо, за да можем да затворим вратата и да не види. 
Ужасно нещо. Да не говорим, че заради облеклото ни, пациентите изобщо не ни виждаха. Познаваха ни по гласове-
те. Имаше много доволни, имаше и много недоволни пациенти. Нормално. 
 
- Сега как се справяте физически с работата, тъй като навсякъде медицинските сестри са наполовина 
по-малко от необходимото и Вашата клиника не прави изключение от това? 
 
- Не мога да кажа, че е лесно. От повече от пет години колежките работят поне на още едно място, което още 
повече затруднява работата ни. Ние трябва да се съобразим да има по 12 часа почивка между всички дежурства, 
които те дават. Много е трудно, но се справяме засега и се надяваме да има по-добри времена. На нас пенсионери-
те са ни подкрепата. Ние сме общо 7 души персонал в момента като от тях четирима са пенсионери. 
 
- Старша сестра Велчева, освен чисто професионалните задължения, каква е ролята на медицинската 
сестра при лечението на онкоболни пациенти? 
 
- Работила съм и в Клиника по неврология. Няма клиника, в която е лесно да се работи с болни. Всички знаем, че 
те имат огромна нужда от внимание и обгрижване, но в Клиниката по онкология пациентите идват след като 
вече са минали през хирургията и всички диагностични дейности. Те са напълно наясно какво им предстои и за 
тях нашето отделение е като последна надежда за излекуване. Някои издържат, но някои изпадат в много тежко 
психическо състояние и ние се опитваме да ги успокояваме и да сме максимално толерантни към тях. По време 
на престоя си те всеки ден могат да питат какво им предстои, какво ще се случи впоследствие, как ще продължи 
лечението им занапред. Имат нужда постоянно да чуват нещо хубаво, за да продължат лечението си. Напоследък 
обаче имаме все повече пациенти – млади хора, което за нас като майки, не само като медицински сестри, е много 
трудно. Много трудно се преживява такава диагноза на млади хора. Не може да се свикне. Наскоро при нас беше 
33-годишна жена с мозъчен тумор, която имаше две малки момиченца и ги молеше всяка сутрин да идват да пи- 



  
 
 

ят чай с нея преди училище, защото знаеше, че времето ѝ изтича. Всички участвахме в това. Нейната майка я 
придружаваше и ѝ помагаше да се приготви, за да посрещне децата в някакъв вид, в който те да я приемат. Това 
се случваше в продължение на три седмици през зимата. Бащата на децата ги събуждаше рано всяка сутрин, за 
да могат да пият чай с майка си. Това са неща, които остават за цял живот. Не можеш да ги забравиш. Виждаш 
този човек, на когото тепърва му предстои живота, а си отива, и си безпомощен. Единственото, което можеш 
да направиш, е да си до него. 
 
- Как избрахте професията на медицинската сестра и защо сега все по-малко млади хора я избират? 
 
- Може би сега водещият мотив е финансовият, но преди 30 години, когато аз избрах професията, не беше така. 
Завърших по-късно, вече бях семейна и с две деца, но майка ми се разболя тежко и претърпя пет операции. Нало-
жи се половин година да съм плътно до нея. Тогава, като гледах какво правят медицинските сестри, просто се 
влюбих в тази професия. Виждах, че се спасява всеки ден човешки живот и реших, че мога и аз да го завърша и да 
правя това. Така започнах. Впоследствие вече любовта се задълбочава и не можеш да се откажеш от професията. 
Поне при мен беше така. 
 
- Лекарите също спасяват човешки живот и повечето хората мечтаят да са лекари. Какво е това, 
което прави професията на медицинската сестра по-специална? 
 
- Ние сме по-близо до пациента, повече време прекарваме с него. Понякога дори той може да сподели повече неща с 
нас, отколкото с лекаря. Медицината обаче е екипна работа. С лекарите сме екип. Без лекаря нищо не мога да 
направя, а той има нужда от нас не само за манипулация, но и за подкрепа и обсъждане на състоянието на паци-
ента. Лекарите ползват много нашия опит в практиката си. Обичат ние да сме до тях. 
 
- Как да убедим младите, че има смисъл от тази професия? 
 
- Мисля, че това е вътрешна нагласа. Опитвала съм се. Дори на мои близки съм предлагала да завършат за меди-
цинска сестра, но не съм успяла да убедя никого, ако той вече вътрешно не е решил, че иска това да работи. На 
този етап, за съжаление, е много водеща и материалната страна. Преди COVID имахме много стажанти, те 
посещаваха базите ни, обучавахме ги. Идваха с преподавателите, но ние им помагахме, защото всяка клиника 
има своите специфики. Имаше момичета, които докато учеха, също и работеха, за да се издържат. Едно от тях 
каза, че работи в кол център и получава 1500 лв. заплата. „Вие взимате два пъти по-малко. Ще го завърша, но не 
знам дали някога ще го работя“, каза тя. Никога не е имало толкова малко медицински сестри, колкото сега. Все 
се казва, че това са временни проблеми, но май си стават за постоянно.    
 
- Предвид този недостиг на медицинските сестри има ли опасност на лекарите да им се наложи да 
вършат и сестринска дейност? 
 
Младите работят и много ни помагат. Има много млади лекари, които са работили като медицински сестри, 
докато са учили. И когато започнат вече като лекари, владеят много от манипулациите. Така че, ако е по спеш-
ност, те се включват да ни помагат, но едва ли биха работили като медицински сестри. И техните заплати не 
са нещо кой знае какво. 
 
- Как трябва да изглежда професията, че да е привлекателна за младите медицински сестри? 
 
- Много се говори за материалното, вместо да се говори за помощта, която оказваме на хората чрез професията 
си... 
 
- А как се справяте с хората, които са на лечение, но са се отказали от живота? 
 
- Много им говорим. Даваме им примери с пациенти, които са идвали при нас и след пет години са ни благодари-
ли за грижите и са ни казвали, че са излекувани, което всъщност е най-важното за нас. Дори им казваме, че иска-
ме всяка година да се виждаме. Срещали сме ги с пациентите, които в момента са на лечение, за да им предадат 
своя опит, да им дадат кураж и сили, за да могат и те да се справят. Затова смятам, че е много важно да има 
такива групи за взаимопомощ и подкрепа. 
 

Интервюто е публикувано в Zdrave.net 
в две части на 9 и 10 юни 2022 г. 

 
 

 


