OЧИТЕ, КОИТО НЕ МОГА ДА ЗАБРАВЯ

"Нека дадем гласност на добрите примери и практики,
тъй като в последните години се акцентира предимно
върху негативните тенденции в българското
здравеопазване"

OЧИТЕ, КОИТО НЕ МОГА ДА ЗАБРАВЯ

На 1 април 2017 г., във връзка със 7 април - Световния
ден на здравето, 5 май - Международния ден на
акушерката и 12 май - Международния ден на
с е с т р и н с т в о т о , Б ъ л г а р с к а т а а с о ци а ц и я н а
професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ) стартира
Национална инициатива за есе
на тема "Очите, които не мога да забравя".
Целта на инициативата е пациенти да имат възможност
да споделят своите емоции и гледна точка за грижите и
помощта, които са получили от някой (или някои)
професионалист/и по здравни грижи - медицинска сестра,
акушерка, фелдшер, медицински и рентгенов лаборант,
рехабилитатор, ортопедичен техник и масажист, завършил
Медицински колеж.
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Идеята на БАПЗГ е да даде трибуна на хора, които са
получили висококомпетентна медицинска грижа и топло човешко
отношение в труден за тях момент.
Изключително важно е да има по-широка обществена разгласа
за тези медицински специалисти, които изпълняват с висок
професионализъм, всеотдайност и любов своята работа, но не
попадат в прожекторите на медиите и общественото внимание.
Националната инициатива бе оповестена в електронния
бюлетин на БАПЗГ - брой 3/2017. Изпратените есета бяха
публикувани в няколко поредни броя на електронния бюлетин на
БАПЗГ.
По повод глобалната кампания на СЗО и Международния
сестрински съвет Nursing Now, представяме есетата в едно общо
електронно издание.
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ДВЕ СВЕТЛИ СЪЩЕСТВА С ДОБРИ ОЧИ
"Да направиш едно добро дело, колкото и да е микроскопическо, това е един благороден акт, за
който всички от небето стават на крака, понеже в доброто е скрит Бог."
Беинса Дуно
Повечето от нас упорито се взират в несъвършенствата на здравната система, в абсурдите на
Здравната каса, в грешките, които лекарите, медицинските сестри, акушерките или парамедиците
допускат. И толкова рядко се замисляме за това колко мъдро все пак е устроено човешкото ни
общество. Колко утешително е, че има хора, които могат да ни лекуват: когато нещо те заболи,
когато счупиш крак, ръка, глава… има на кого да разчиташ - лекарите и медицинските сестри. В
най-тежките моменти от живота си се надяваме на тях. И точно тях осъждаме най-често. Не
искаме да се примирим, че съдбата е решила пътят на някого, когото обичаме, да спре дотук.
Някак по-леко ни става на съвестта, ако хвърлим обвинението: „Отиде си от лекарска грешка!” Не
искаме и да чуем, че сигурно Бог решава на кого да помогнат здравните работници и на кого – не.
„За това им се плаща” – заявяваме, без да си даваме сметка, че обикновено им се плаща, за да
лекуват телата ни. И никой не може да им заплати онова, с което товарим душите им.
Затова ми се иска да спомена с добро имената на всички лекари, фелдшери, медицински
сестри, акушерки, дори санитарки, които са били в трудни моменти до мен, до децата ми, до
родителите ми. Но едва ли ще мога да го направя. Сигурна съм, че ще изпусна много имена,
спомняйки си за честните очи и за безкористната всеотдайност на доктор Елка Георгиева, за
таланта, професионализма и трудолюбието на доктор Янев, на детските лекарки Богословова,
Евтимова и Златева. И още: д-р Желязкова, д-р Елисавета Георгиева, д-р Ненова, доц. Стаевска,
д-р Димитрова, лекарското семейство Георгиеви, д-р Майя Попова, покойните вече д-р Василев, д
-р Янков, д-р Антон Митов, акушерките, помогнали на децата ми и съвсем наскоро – и на техните
невръстни деца – да видят слънцето…
Сигурна съм, че няма да успея да изброя имената и на всички медицински сестри – бих ги
нарекла милосърдни сестри, които съм запомнила с добро. Нищо, че тяхната всеотдайност
обикновено остава в сянката на лекарския труд. Но искам да разкажа за две от тях, чиито очи и
чиито думи, изречени в трудни за мен моменти не мога да забравя.
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Едната познавам от неспокойните си юношески години. Петя беше моят идеал за приятелка –
до такава степен, че си мислех, че ще създам семейство само ако срещна мъж с нейния характер:
дълбока и пряма, искрена, самоиронична, романтична. С часове можехме да си говорим за
книгите, които четяхме: имахме еднакви ценности и се борехме с еднакви комплекси, споделяхме
детските си спомени и мечтите си.
Мисля, че след като завършихме гимназия, тя кандидатства медицина (тогава бях прекалено
заета с моята филология и ми се губят някои подробности). Със сигурност си спомням обаче, че
не се яви на задължителния тогава политически изпит и така изгуби правото си да следва. След
година се записа в полувисшия институт за медицински сестри и макар, че я съветвахме да
продължи да учи, веднага след като завърши, започна работа в най-тежкото отделение на
Разградската болница – ОАРИЛ, където остана повече от две десетилетия. Аз имах само една
лична среща с нея в болницата. С успокоителни думи ми подаде упойка преди една от първите
ми операции. И беше първият човек, когото видях, когато дойдох на себе си. Още си спомням
нейната грижовна, пълна с обич усмивка, която трапчинката на брадичката ѝ правеше някак
особена – и шеговита, и свенлива едновременно. И после неведнъж през ваканциите, докато
бяхме на гости на родителите ми в Разград, Петя лекуваше моите деца и децата на сестра ми:
поставяше инжекции, успокояваше ни със съвети. Може би си мислите, че като приятелка съм
пристрастна към добротата и професионализма на Петя Цонева. Да, моите лични впечатления от
работата ѝ като медицинска сестра се изчерпват едва с няколко седмици или месеци. Но в
Разград се знаеше, че тя е една от най-всеотдайните, търпеливи и талантливи медицински сестри
не само в интензивното отделение, но и в цялата болница. Затова за нищо на света колегите и
началниците ѝ не биха се разделили с нея.
Но един ден Петя все пак тръгна на път. Тръгна след голямата си любов. Тогава, когато
нашите деца вече бяха пораснали, а тя за пръв път срещна човека, на когото можеше да се
довери. Наложи се да си смени – не професията, разбира се – а болницата и отделението. В
МБАЛ в град Русе попадна в не по-малко трудно отделение – този път за вътрешни болести, но
отново свързани с интензивно лечение. Преживя трудно адаптацията, самата тя се поболя от
преживения стрес на промяната, претърпя тежка операция, лъчетерапия и химиотерапия. Но
дори и докато боледуваше, ми помогна да получа помощ именно в нейното отделение от колеги,
на които имаше доверие.
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Изминаха може би пет или шест години оттогава. И днес Петя Цонева отново е от другата
страна на барикадата – от онези, които лекуват, а не търсят помощ; от онези, които утешават и
спасяват, вместо да очакват утеха. Стресът, разбира се, е не по-малък – всеки ден, по време на
всяко нощно дежурство – в „ръцете ѝ” са десетки човешки съдби. Как го преборва ли? Изворът как
не пресъхва, въпреки че дарява на всички водите си? Сигурна съм, че от голямото сърце на Петя
извира силата ѝ да преминава през изпитанията. Страданието тя превръща в любов.
Може би само град Русе е пресечната точка между съдбите на Петя и другата медицинска
сестра, за която искам да разкажа. И не зная дали двете се познават. Не мога да попитам моята
приятелка, защото не помня името на другата. Но помня очите ѝ. Защото погледът ми ги срещна
в един от най-трудните моменти от моя живот. Току-що бях станала майка, едва двайсет и две
годишна. Бях уплашена, а и възрастните около мене още повече ме объркваха с постоянните си
съвети и упреци, че чета д-р Спок, вместо да черпя с пълни шепи от техния безценен опит. Детето
плачеше почти непрекъснато, от стреса кърмата ми не достигаше и треперех, че няма да мога да
задържа крехкия живот, с който Небето ме благослови да дойде на бял свят чрез мене. Затова
заведох момченцето си на лекар, преди още да навърши два месеца, и може би не толкова
заради леко зачервеното му гърло, колкото заради моята паника детската лекарка реши да
влезем в болница.
Скоро детето пое от болестите на други бебета в отделението, получи разстройство,
впоследствие му откриха дизентерия. И в тези дни на отчаяние и самообвинение, когато дори
една санитарка отговори на претенциите на майките от моята стая с репликата: „Ако бяхте много
хубави, нямаше да са болни децата ви!”, срещнах Нея. Ще я нарека Нуртен, защото това име
означава Светлина, макар да не мога да се закълна, че се наричаше точно така. Може би беше
Зейнеб или Каймет (безценна)?
Само след около три години щяха да сменят името ѝ и да се опитат да ограбят доверието ни с
клевети, че такива като нея – особено ако не желаят да носят наложеното им чуждо име – могат
да отровят, да осакатят, да уморят децата ни… Не вярвах, разбира се – и двете ми деца – живи и
(след първите трудни месеци) жизнерадостни и умни, ги бяха израждали акушерки туркини. Но
преди всичко не можех да забравя очите на белоликата русокоса Нуртен.
Тази млада, красива жена не само поставяше най-безболезнено от всички инжекциите на
децата ни, тя ги успокояваше само с присъствието си, с добрата енергия, която излъчваше. И не
зная дали друг би направил за една непозната, объркана и хленчеща млада майка онова, което тя
направи за мен. Спомням си, че когато беше на смяна, дори във вечерните часове, това младо
момиче вървеше с безкрайно търпение по дългия мрачен коридор с мене и ме успокояваше.
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Разказваше ми за случаи от своята практика, при които детето е било не по-малко болно, но в
края на краищата е оздравявало и пораствало.
Тя – девойката, все още непознала радостта и тревогите на майчинството, съветваше мене,
неопитната и уплашена първескиня. И правеше това деликатно и внимателно, не с онези упрекващи и
нетърпящи възражения гласове вкъщи, които ме караха да се чувствам некадърна и виновна.
Топлите сини очи на Нуртен и тихите ѝ проникновени думи – това беше единственото, което не
исках да забравя от кошмарните дни в онова детско отделение в Провадия, след като момченцето ми
оздравя и порасна. После и тя замина за Русе – надявам се, също с голямата си любов. Надявам се и
днес да е там, а не да се е превърнала в една от хилядите екскурзиантки по неволя, които днес
служат все така всеотдайно, но в болниците на южната ни съседка… И дано и моята светла Нуртен си
има дечица, които – не се и съмнявам – е отгледала с много любов и мъдра грижовност…
Моите две истински милосърдни сестри са, по някакво странно съвпадение, с русенски адрес.
Милосърдни, от милостиво сърце – какъвто е първоначалният, изконен смисъл, вложен в това
определение. Но чрез разказа за тях аз искам да изразя признателността си към многомилионната
армия бивши, настоящи и бъдещи всеотдайни работници, които лекуват не само човешките тела, но
и човешките души; които работят за човека, а не върху човека. И които, за жалост, често стават
жертви на своята самоотверженост – заразяват се от пациентите си; покосяват ги инфаркти или
инсулти поради непоносимото съзнание за голямата отговорност, която носят.
Но в космическото пространство на Вечността нищо не се губи, твърдят мъдреците. Милостта,
Вярата и Любовта, с която лекарите и медицинските сестри ни озаряват, не само ни правят по-добри.
Те вероятно променят и астралното поле на нашата Земя и я приближават до Небето, което ни праща
тези светли същества с добри очи.
Есе от Марта Пенева Радева
Публикувано в електронния бюлетин на БАПЗГ - брой 5/2017 г.
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ИМАХ ЧУВСТВОТО, ЧЕ СЪМ НЕ ПРОСТО В РЪЦЕТЕ
НА ДОБЪР СПЕЦИАЛИСТ, А В БОЖИИТЕ РЪЦЕ
Сядайки да пиша това есе, си дадох сметка, че аз съм от хората, които имат един единствен сблъсък с нашата здравна
система и с представителите на лекарското съсловие. И това бе по единствения щастлив повод, по който човек може да
попадне в болница – раждането на моето дете. Онази дълго и трепетно очаквана среща, при която цялото ти същество се
разтърсва от щастие, от опиянение, от гордост и...благодарност. Очите, които никога няма да забравя, са очите на моята
дъщеря, проплакала за първи път. Ураган от чувства бушува в душата на всяка жена в подобен момент. Сподавените сълзи
са не само от вълнение и облекчение, но и от едно голямо чувство на благодарност, което лека полека взема превес над
останалите и се превръща в благоговение пред онези ръце, които ти подават най-милото, които те обгрижват и окуражават,
които с опитност, сръчност и компетентност ти помагат в критичен момент. В момента в който родих дъщеря си в АГ
отделението на МБАЛ - Монтана имах чувството, че съм не просто в ръцете на добър специалист, а в божиите ръце.
В такъв момент усещаш силата на знанието, мощта на науката, въплътена в едно общо цяло, в един организъм – екип,
състоящ се не само от лекари, но и от акушерки и сестри. Те не просто прилагат наученото в Медицинския колеж. Тези хора
бранят ЖИВОТА с енергия, с жар и себераздаване. Една непозната жена с мила усмивка и благ поглед постави живота в
скута ми, даде ми първите съвети, окуражи ме, подкрепи ме. Всичко това ние, пациентите, виждаме, оценяваме, но се
отблагодаряваме банално, стандартно, както постъпваме, когато някой по-разбран администратор е проявил добра воля и
е съкратил ненужно дългата бюрократична пътека. Благодарим им с цветя и бонбони. Констатацията ми е леко
позакъсняла – с около петнадесет години, но добре, че в сърцата и душите на тези хора има нещо, което ги кара да
изпълняват своя професионален дълг не с оглед на евентуалната благодарност, а в съответствие с чувството им за лично
достойнство и професионална етика.
А какви ли още качества са необходими, за да понесеш професионалния ти живот да премине във вечна реформа, в
непрестанни промени на правилата, условията и регламентите. В повечето случаи настоящите управници задължително
отхвърлят въведеното от предходните. Започват да хвърчат обвинения, разменят се обиди между бивши и настоящи
министри и тогава, когато атмосферата стане нетърпимо замърсена, тогава винаги се намира един телевизионен герой,
мургав и трудно боравещ с думите. Компетентен да преценява лекарските действия, проведени при лечението на негов
близък и дълбоко убеден колко грешни и неправилни са били те. Завидно самочувствие и компетентност. Медиите
отразяват това „сензационно“ събитие и ако случайно мургавият събрат е пропуснал да заяви намеренията си, то услужлив
репортер настоятелно задава въпроса : „А ще съдите ли въпросния медицински работник?“. Подобни нередки случаи
предизвикват у мен омерзение. Какво пораждат те у душите на хората, за които се отнасят – не знам, но ми се иска да кажа,
че и аз познавам болката от загуба на близък човек. Рано или късно всеки е сполетян от тежка лична загуба, но
озлоблението, търсенето на отговорност, хвърлянето на безпочвени обвинения не облекчават мъката. Смирението е
посоката, в която трябва да търсим спасение. А благоговението е чувството, с което трябва да се отнасяме към
посветилите се на
професията "Акушерка"
или "Медицински фелдшер" или "Медицинска сестра".
Есе от Ваня Найденова, гр. Монтана
Публикувано в електронния бюлетин на БАПЗГ - брой 5/2017г.
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С ОБИЧ КЪМ АКУШЕРКАТА В МОЯ ЖИВОТ - АНТОАНЕТА ДИМИТРОВА!
В редките моменти на усамотение обичам да се връщам към онези приказни пролети в живота ми, когато родих
прекрасните си дъщери и живота ми придоби онзи смисъл, който жадувах, но не знаех как да постигна и учудващо за мен
всичко се случи много естествено и от самосебе си. Като на лента пред мен изплува онзи 10 май 2000 г., когато в 1 часа
през нощта прекрачих входа на болница „Света София” и там с милата си усмивка ме пое акушерката Антоанета
Димитрова. Последваха дълги часове на естествено раждане и процесите, които протичаха през този период.
Неспирно през цялата нощ тя бе неотлъчно до мен, напътствайки ме и окуражавайки по време на контракциите. А аз
като бъдеща млада майка, очаквайки първото си дете и без никакъв опит се вкопчвах като удавник за сламка в тези
безценни и така важни съвети, които безспорно облекчаваха до голяма степен, и без това, силните и продължителни болки.
В моментите между контракциите, когато съзнанието ми беше по-ясно, тя се опитваше бързо, ясно и кратко да подаде
поредните напътствия за последващите моменти, след което поемаше ръката ми и с цялата си подкрепа и енергия
продължавахме родилния процес. Така изминаха няколко дълги и мъчителни часове, до момента на появата на
първородната ми рожба. И там лежейки, след поредния напън, на бял свят се появи милото ми дете. А първият, най-ясен и
въздействащ момент бе този, когато моята акушерка постави на гърдите ми моето бебе и в този миг разбрах, че няма
такава любов в живота като тази между майката и детето. След миговете на безумна радост погледнах моята акушерка, а
тя стоеше до мен с поглед, в който се събираха толкова много чувства. На радост от гледката която бе пред нея, от
усещането, когато и тя е станала майка, от сладкото задоволство на безупречно свършената работа, от нощните часове на
умора, на удовлетвореността, че е поела още един човешки живот. И тогава разбрах, че това са очите, които няма да
забравя. Очите на жената, която бе неотлъчно до мен, на тази, която не спря да ме подкрепя, и вярвайки в мен подаваше
следващите наставления, на професионалиста, но най-вече на жената с голямото сърце!
Но нашите контакти не свършиха тук. Тя продължи да се грижи за бебето ми докато бяхме в болницата, под нейно
ръководство аз закърмих детето си, научих се да го държа по правилния начин, да го къпя и преобувам. Знаех, че за всичко
мога да разчитам на компетентния и съвет, и показно да ме научи на първите стъпки в отглеждането на малкото дете. И
раздялата ни беше трудна, но си обещах, че няма да позволя да се прекъсне такава силна връзка между акушерка и
родилка. Така и стана. След пет години на бял свят се появи и другата голяма любов в живота ми. И пак благодарение на
акушерската грижа и опитност преминах и през това раждане спокойна, че всичко ще бъде наред, напълно доверявайки се
в нейните ръце. Между нас имаше не просто връзка между пациентка и акушерка, а се бе породило приятелство и истинско
доверие. През годините не спряхме да общуваме и да си спомняме за тези хубави моменти, да си пожелаваме здраве и
благополучие.
Сърдечно благодаря на акушерка Антоанета Димитрова, че сподели най-красивите и прочувствени часове в живота ми!
Апелирам към всички бъдещи майки да се доверят на професията и личността Акушерка, да се запознаят с нейната
работа, качества и отговорности, които обхващат един дълъг период от установяване на бременността, през нейното
протичане, раждането на бебето, следродилното възстановяване, съвети и препоръки за отглеждането на детето. Да
вярват, че до тях стои жена и професионалист с много достойнства и опит в това така благородно и хуманно направление
на медицината.
Посвещавам история си на Акушерката в моя живот - Антоанета Димитрова!
Петя Цветкова, гр. София
Публикувано в електронния бюлетин на БАПЗГ - брой 6/2017г.
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С БЛАГОДАРНОСТ КЪМ МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ГАЛИНА ИЛИЕВА И ЕКИПА НА ДЕТСКА ЯСЛА
"ЩУРЧЕ"№8 - ГРАД ВАРНА
Пиша тези няколко реда с уточнението, че не държа да участвам в конкурса за есе. Попаднах
случайно на съобщението на БАПЗГ за организирането на конкурс за есе на тема: „Очи, които не мога
да забравя” и видях възможност да споделя моите емоции и гледна точка за грижите и помощта,
получени от медицински специалисти.
Аз съм майка на дете, което посещава детска ясла „Щурче” №8 в гр. Варна и по-специално втора
група, за която се грижат медицинска сестра Галина Илиева, медицинска сестра Дончева, леля Ани,
леля Дори и леля Нели, хора които изпълняват своята професия с всеотдайност, любов и
професионализъм.
Ще започна с малко предистория. Когато дойде момента да се върна към предишния си начин на
живот и да прекъсна майчинството си, започнах да си задавам куп въпроси относно това къде, как,
защо, готово ли е моето дете да ходи на детска ясла, ще се чувства ли добре, както и много други.
Разбира се и притеснението на какви хора ще попадне в яслата, ще получава ли необходимите грижи,
любов и внимание също оказа влияние при избора ми на детско заведение.
След допитване до майки, минали по този път, както и след разговори с близки хора, работещи в
тази сфера, се спрях именно на тази детска ясла и за щастие попаднахме точно на този екип. Денят, в
който детето ми пристъпи прага на яслата, вече знаех, че това е най-доброто място, което можех да
избера. Обстановката, посрещането, любезността на хората, всичко показваше правилния избор още
от началото. Едва няколко дни след посещаване на яслата, детето ми стана по-самостоятелно,
започна да си пее песнички, да разказва стихчета. Ходи с огромно удоволствие, без нито един път да
е проронила сълза. Като я вземам след ясла винаги е усмихната и заредена с много нови емоции,
говори с огромно въодушевление и грейнали очички и името на г-жа Илиева присъства във всяко
нейно изречение. Начинът, по който я приема и изпраща госпожата – винаги с целувка и прегръдка,
начинът, по който говори какво са правили през деня, как са танцували, какво ново са научили, каква
рисунка са нарисували, ме радва и успокоява, защото осъзнавам каква силна връзка има детето ми с
неговата госпожа, как то се чувства защитено, обгрижено и обичано.
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Госпожа Илиева и целият екип сплоти групата на нашите деца, украсяват с тях Коледната елха,
боядисват Великденските яйца, грижат се да бъде украсено и уютно, за да бъде всеки техен празник
запомнящ и приказен.
И това не е всичко. Когато попаднах на тази инициатива, думите сами започнаха да се изливат,
защото аз наистина мога да заявя: „Очите, които не мога да забравя, са очите на госпожа Илиева”.
Това е продиктувано не само от грижите, които се полагат за моето дете, а и от една случка, която ще
остане завинаги в моето съзнание. Когато детето ми имаше рожден ден реших, че ще го отпразнувам
само в детската ясла, защото тя по цял ден е там, там са децата, с които прекарва по-голяма част от
ежедневието си, там са приятелчетата й. Знаех, че госпожа Илиева организира рождените дни на
децата като истински празници. Когато наближи момента, питайки какво трябва да занеса за почерпка
и украса, разбрах, че госпожа Илиева е в болничен и когато е рождения ден на детето ми няма да е на
работа. Притесних се, че няма да се получи празника, който очаквах и исках за детето си, но все пак
беше късно за други решения и оставих нещата така, с надеждата че като им се пусне музика и като
има балони и украса, децата все пак ще се забавляват. И дойде така чакания ден, завеждам детето на
ясла и какво да видя – там ни посреща госпожа Илиева, дошла въпреки здравословното си състояние,
за да направи празника на дъщеря ми.
Не мога да опиша с думи чувствата, емоциите, признателността, която изпитах към тази жена.
Жената, на която дължим всяка нова дума, стихче, песничка на нашите деца. Жената, която научи
децата ни на отношение, навици, която направи всяко тържество с толкова желание, любов, която
научи децата ни да преодоляват сценичната треска, да ни показват какво ново са научили, за да ни
зарадват.
Чрез тази инициатива искам да кажа едно огромно „благодаря” на медицинска сестра Галина
Илиева за всичко, което е направила и продължава да прави за нашите деца, защото за да бъдеш този
човек, не е достатъчно само да завършиш необходимото образование. Трябва да обичаш професията
си, да обичаш всяко малко човече, да обичаш и после да очакваш де те обичат.
БЛАГОДАРЯ, ГОСПОЖО ИЛИЕВА!
Ваня Христова, гр. Варна
Публикувано в електронния бюлетин на БАПЗГ - брой 6/2017г.
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НАШЕТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ НЕ МОЖЕ БЕЗ ВСЕОТДАЙНОСТТА
И ДРЪЗНОВЕНИЕТО НА МЕДИЦИНСКИТЕ СЛУЖИТЕЛИ
„Човек се ражда в светлина, за да твори, за да създава. И красотата на деня на други хора да
раздава….“ Така се пее в една българска песен. Смятам, че под това мото се крие очарованието на
човешката същност; това верую, което окриля житейската философия за човешкото съществуване:
„Ако си дал от себе си, не си живял напразно“. Такива себераздаващи се личности, достойни да
носят името Човек, са медицинските работници, тяхната високохуманна професия - призвание изисква
пълно себеотдаване в полза на пациента. Но често очите на болните хора са отправени с обич, вяра и
надежда към лекуващия лекар. Те съзират в него месията, който ще ги спаси от неизбежното зло –
болестта, оприличавана често като змия, демон, като тумор, който трябва да се отстрани от човешката
плът. Но хората често забравят да погледнат зад гърба на доктора, за да видят и оценят по
достойнство труда на много други медицински работници в сферата на родното здравеопазване. Това
е цяла армия от лекарски помощници в болници, поликлиники, рехабилитационни звена и други
медицински практики и дейности. Тези фелдшери, медицински сестри, акушерки, рехабилитатори и
масажисти, лаборанти и други са като боен отряд, който винаги стои буден и нащрек, за да посрещне и
помогне, както му е по възможностите, на всеки пациент. Без оглед на раса, образование, пол,
религия, политическа принадлежност и други. Тези трудолюбиви като пчелички хора, постоянно кръжат
край болния, контактуват с него, внимават за всяка манипулация, за да облекчат страданията му.
Стремят се винаги да са лъчезарни в поведението си и с усмихнати лица да влизат в болничната стая,
внасяйки струйка свежест и благодат, разведрявайки настроението, разсейвайки угрижеността на
страдащия човек.
На мен ми се налага на всеки три месеца да постъпвам в болница за лечение на бъбречно
заболяване. Очарована съм от постоянните грижи и внимание на медицинските сестри от Клиниката по
нефрология при УМБАЛ“Св.Иван Рилски“-гр.София. Още от входната врата на отделението те
създават ведро настроение, успокояват те, когато си отчаян, а звънливият им глас сякаш внася
допълнителна слънчева светлина - като чуруликаща птича песен. Личните си проблеми загърбват,
сякаш ги скриват зад вратата. А погледът им!
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Той сякаш приласкава изтерзаните затворени души, привлича с мекотата си отчаяните, за да ги
ободри и да ги накара да се борят с вяра за своя живот. Очите! Те носят отблясъка на вътрешния огън
на човека. Те не могат да лъжат, а само да споделят истината – радост или тъга. Аз не искам да
долавям мъка в очите на „моите“ медицински сестри. Искам те винаги да са такива – млади,
приятелски настроени, жизнерадостни, вечно усмихнати и грижовни пъргавелки. С широка, а не с
лицемерна усмивка да ме посрещат и изпращат от клиниката, която ми стана втори дом. Докато с
лекаря срещата ми е само за няколко минути на ден, то с медицинските сестри контактът ми е
постоянен. Те вечно стоят като верен страж на своя пост и са готови да откликнат дори на капризите на
някои разглезени пациенти с претенции. Стремят се на всекиго да угодят, никого да не засегнат и
обидят. Може да не са от „първа младост“, но са младолики по душа. Може да си имат помежду си
„търкания“, но никога не демонстрират неприязън към колегите си пред пациентите. Може да си имат и
семейни неприятности, но не ги пренасят в болницата и не натоварват с проблемите си никого. Може
да не са актьори по професия, но актьорското майсторство в контактите с „публиката“, изглежда е
нужно и на „болничната сцена“.
Та забравят ли се пламъчетата в искрящите очи на медицинската сестра, дошла при теб, за да ти
постави инжекция или да ти смени системата, или като пръв помощник на лекаря да влиза в стаята на
визитация? И все ще намери по някоя добра дума или шега – хей така, за късмет и разведряване на
обстановката. Това не го прави лекарят, който „спазва дистанция“ за респект. Контактът с болните е
неизменно, всекидневно дело на медицинските сестри. Те правят престоя в болничното заведение
поносим (особено за пациенти като мен по 7-8 дена четири пъти годишно). Ето защо нашето
здравеопазване не може без дръзновението на тези малки като мравчици, но в действителност
големи, с особено важно значение медицински служители.
За да си медицинска сестра, мисля си, трябва да притежаваш високи нравствени ценности. Не е
възможно да си „странен“ или „особен“ човек, да си егоист, надменен подигравчия или
жестокосърдечен и бездушен към другите. Да „влезеш в кожата“ на страдащия, чуждото да приемеш
присърце като своя житейска кауза – ето го великото призвание на тяхната благородна професия,
достойна за уважението на пациента. Смисълът на живота е да оставиш светла диря след себе си в
съзнанието на околните. Да даваш повече, отколкото да вземаш. Да даряваш обич, без да търсиш
отплата за това. А това не всеки го може. Само достойните за възхищение хора.
Валентина Григорова, гр. Монтана
Публикувано в електронния бюлетин на БАПЗГ - брой 7/2017г.
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СЕСТРА ГАЛИНА СЛАВЧЕВА МИ ВДЪХНА СПОКОЙСТВИЕ И НАДЕЖДА
Очите, които не мога да забравя са на млада медицинска сестра от „Пирогов“, която лекува рани. Това е медицинска сестра
Галина Славчева от Втора Хирургична Клиника на „Пирогов“.
Наложи се да ми отстранят киста в „Пирогов“. Манипулацията премина успешно. След като приключи се наложи да преспя в
болницата. На другата сутрин, излязох да повървя в коридора. След като се върнах в стаята, една млада медицинска сестра
превързваше раните на мъжа, който лежеше до мен. Когато влязох, тя се обърна към мен и ме погледна. Задържа погледа си върху
мен, може би си мислеше от какво имам нужда… и тихо ми каза: „Хайде премини, и ще те превържа и тебе“. Легнах на леглото.
Сестрата се приближи до мен, старателно премахна старата превръзка и ме превърза с чиста превръзка. Благодарих й. „Моля“ - тихо
отвърна тя и излезе.
Раната ми беше превързана. Усетих някакво спокойствие, което ми вдъхна сестрата. С това я запомних - очите й излъчваха
спокойствие и грижовност. Замислих се – може би едно от най-добрите качества на всяка една медицинска сестра е да умее да
успокоява болните, да им вдъхва кураж и вяра!
Благодаря на сестра Галина Славчева за грижата и за това, че ми вдъхна надежда!
Борислав Димитров, гр. София
Публикувано в електронния бюлетин на БАПЗГ - брой 7/2017г.
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НЕКА ОТДАДЕМ ЗАСЛУЖЕНОТО НА МЕДИЦИНСКИТЕ
СПЕЦИАЛИСТИ - ТОВА ЩЕ НИ НАПРАВИ ПО-ДОБРИ
От малка обичам да рисувам и често получавам похвали за картините си. Записах се и завърших паралелка
с профил изобразително изкуство. Повечето ми роднини ме увещаваха да продължа образованието си в тази
насока, но аз отдавна бях решила, че искам да стана медицинска сестра и ето ме в медицински колеж. Защо ли?
Защото винаги, когато съм се разболявала и съм била уплашена и разтревожена, лекарите, сестрите и другите
медицински специалисти намираха начин да ме утешат, да ми вдъхнат вяра и смелост и да ми помогнат.
Правеха го не само с професионалните си умения, но и с отношението си, със загрижеността и топлотата, която
виждах в очите им. Отблагодарявах им се както можех - с рисунки, но когато се опитвах да им правя портрети,
очите не ми се удаваха много добре. Реших,че този жест на внимание е много дребен и по-добре ще е да се
опитам да правя за други хора това, което аз съм получила от медицинските специалисти.
Не се разколебах от много примери за отрицателни преценки и агресивно поведение на пациенти към лекари
и сестри, въпреки че човек лесно би се усъмнил в правилността на субективното си мнение. Нима агресията
може изобщо да бъде начин за решаване на какъвто и да било конфликт, още повече, че в много от случаите
пациенти и техни близки се нахвърлят срещу медицинските екипи, преди те да са започнали да отказват помощ
на нуждаещия се. Такива войнствено настроени хора страдат не толкова от болести, а от липса на елементарно
възпитание и мислене и се нуждаят от лечение на поведенческите си модели, което е работа на семейството,
училището и други институции, не на медицинските специалисти.
Същевременно не може да се отрече, че много по-често пациенти изказват признателност и благодарност
към лекари, сестри, акушерки и други медицински работници не само чрез медиите, но и в роднински и
приятелски кръг. Колко много са хората, които отново са проходили или прогледнали, които са избегнали
смъртна опасност, които са възвърнали трудоспособността си, които са се отървали от болки или са се сдобили
с дълго чакано дете благодарение на медицински специалисти!
Сигурно такива пациенти са се вгледали в очите на лекарите, открили са загрижеността им, любовта им към
хората, вслушали са се в съветите, доверили са им се и доверието им се е оправдало. Нека си спомним
репортажите за лекари, които със собствените си автомобили, с велосипеди или дори пеша обикалят пациенти
в села, които газят през снежни преспи, за да помогнат на болни, които носят на ръце родилки. Нека си спомним
за екипите, които бдят над преждевременно родени бебета и в тревогата си им пускат музика от Моцарт. Нека
не забравяме,че у нас медицинските специалисти работят при много по-трудни условия, отколкото в много други
страни. Нека по-често се сещаме, че и те имат и друг живот, тревоги и грижи извън професията, а също и че не
са всемогъщи, че за съжаление има и нелечими болести и при неуспешно лечение и те страдат заедно с нас.
Ако се вгледаме в очите им ще го видим.

ОЧИТЕ, КОИТО НЕ МОГА ДА ЗАБРАВЯ

Аз мога да изброя повече от дузина лекари, на които дължа здравето си и чиито очи не мога да
забравя. Някои от които са: д-р Христинка Владимирова, д-р Румен Русев, д-р Милена Белчева, д-р
Миглена Георгиева, проф.д-р Ара Капрелян, д-р Маргарита Грудкова, д-р Румяна Йорданова, д-р
Румяна Ставрева, д-р Елица Желева, д-р Женя Русева, д-р Вежен Иванов и още много. Не мога да
забравя очите и на медицинските сестри, с които съм се срещала в живота си: от Детската онкология и
Неврологичното отделение в УМБАЛ "Света Марина" - Варна, от Детската специализирана болница за
белодробни заболявания в град Трявна, на клиничните и рентгеновите лаборанти. Тук е мястото да
спомена и имената и на медицинските сестри, с които съм имала щастието да се срещна по време на
практическите упражнения в хода на моето следване - главната сестра на МБАЛ - Шумен Румяна
Желязкова, която ни разказа много интересни неща за историята на болницата и за сестринските
грижи, както и много други сестри от същата болница: старша сестра на Първо хирургично отделение
Мария Симеонова и превързочната сестра Алайдинова от същото отделение, сестрите от Детското
приемно отделение - най-вече медицинска сестра Статева. Мечтата ми е, когато завърша
образованието си да работя всеотдайно като тях!
И макар, че списъкът на добрите лекари и професионалисти по здравни грижи стана много дълъг не
мога да не спомена имената на моите преподаватели, които всеки ден ни зареждат със знания и любов
към професията - проф. Соня Тончева и асистентите Тамара Цветкова, Радостина Жечева и Мария
Добрева.
В миналото лекарите и милосърдните сестри са били сред най-уважаваните членове на
българското общество. Ако си помислим колко медицински специалисти са се грижили за всеки от нас
и са ни помагали, сигурно ще бъдем по-добри хора.
Василена Иванова, студентка в специалност "Здравни грижи",
Медицински университет - гр. Варна
Публикувано в електронния бюлетин на БАПЗГ - брой 8/2017г.
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НЕ САМО ДОБРИЯТ ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ, ДОБРАТА ДУМА И ШЕГАТА СЪЩО ПОМАГАТ

Беше топла есен, а аз бях първокласник, само на шест години, защото тръгнах по-рано на училище.
След часовете мама ме заведе да поиграя в един парк. Там имаше люлки, катерушки и всякакви други
интересни приспособления за забавление на децата. Аз седнах на едно пате и започнах да се люлея.
По едно време нещо ме задърпа откъм гърба и осъзнах, че съм защипал края на тениската си. Пуснах
патето, с идеята да оправя блузата, но полетях надолу. Явно съм загубил равновесие. Ударът беше
много силен. Усетих пясък в устата си, кръв течеше по гърдите ми, а когато станах от земята, мама
уплашено тичаше срещу мен. Бях си сцепил брадата. Осъзнах го, едва когато тръгнахме към близката
частна клиника. Мама беше извадила цял пакет сухи кърпички и притискаше нараненото място.
В клиниката се оказа, че няма лекар и трябва да чакаме поне час, докато дойде. Мама ме поведе
към съседната частна поликлиника, която беше в другата пресечка. Там отново нямаше лекар. Мисля,
че тук и двамата с майка ми се паникьосахме. Тя извика такси и отидохме в „Бърза помощ”. Пратиха ни
при хирурга на най-горния етаж, но казаха, че не знаят дали е там. Беше точно по времето, когато
докторите се сменят.
Качихме се с асансьора. Мама все още притискаше кърпичките, за да не тече кръв от брадата ми. Аз
не чувствах болка, но бях уплашен. Срещнахме доктор Колев в коридора. Беше се приготвил да си
отива, но като ме видя, попита мама, какво е станало. Тя обясни всичко. Докторът се върна, започна да
се шегува с мен, че ще ме „закърпи” за нула време. Направи го така, както си беше по дънки. Само си
свали якето. А аз наистина не усетих нищо.
Никога няма да забравя очите на този доктор. Бяха толкова усмихнати и спокойни. Не се ядоса, че
му създаваме работа, когато трябва да почива. Не ни поиска пари, както щяха да направят в частните
клиники. Той просто си свърши работата. И я свърши много добре.
Мисля, че всички лекари трябва да бъдат такива, като доктор Колев. Тогава болните хора няма да се
притесняват, че са отишли в болницата, а ще са благодарни, че са попаднали на добър лекар и ще
бъдат излекувани и спокойни.
Кирил Димов, 12 г., гр. Казанлък
Публикувано в електронния бюлетин на БАПЗГ - брой 8/2017г.
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С БЛАГОДАРНОСТ КЪМ СТАРША СЕСТРА МАРГАРИТА НИКОЛОВА - КОМПЕТЕНТНА, СТРОГА,
ГРИЖОВНА И ДОБРА
В живота на човека се случват различни неща - радостни и скръбни. И едните, и другите се
преживяват силно емоционално, дотолкова, че изтощават интелектуалните, физическите и психичните
ни сили. В такива моменти, особено при трудности и сериозни препятствия, винаги е необходима
помощ, подаване на ръка, благосклонно отношение, съчувствие и истинска грижа.
С мен това се случи - имах сериозно заболяване, бях настанен и опериран в Първа хирургия на
Университетска болница "Александровска". Последваха дни на допълнително лечение и
възстановяване. Всичко щеше да е много тривиално и до болка познато, но отношението и грижите на
старша сестра Маргарита Николова ми помогнаха изключително много. Високо компетентна, строга и
редом с това грижовна тя успяваше да ми вдъхне кураж, вяра, че вече всичко лошо е отминало. Когато
говореше за това очите й грееха с особена топлина, която ме успокояваше и пренасяше в нормалното
ми съществуване.
По-късно, когато отивах периодично изследвания отново се обръщах към Мими за помощ и винаги
получавах разбиране и грижи. Усмихната и уверена тя успява и до днес да е пример за мен на
медицински специалист с висок хуманизъм, грижовност и отговорност. Запазила своята вяра в
доброто, сестра Маргарита Николова се ползва с огромно уважение от страна на лекари, сестри и найвече на пациенти, получили компетентна помощ от нея.
Благодаря ти от все сърце, скъпа Мими!!! Поддържай и развивай своята висока компетентност и
хуманност! Нека очите ти винаги греят и да са изпълнени с доброта!
Проф. Лучиян Милков, д.ик.н
Публикувано в електронния бюлетин на БАПЗГ - брой 8/2017г.

ОЧИТЕ, КОИТО НЕ МОГА ДА ЗАБРАВЯ

БЯЛАТА ЛЯСТОВИЦА НА МОЯ ЖИВОТ
Да си акушерка не е просто професия. Всеки, който е имал привилегията да се докосне до новия
живот в неговата съвършена чистота, остава заразен завинаги от онова чувство на възторг от
акушерската професия. Искам да ви разкажа една невероятна история за една жена - жената в бяло. Бялата лястовица на
моя живот. За една обикновена жена, отдала се на професията "Акушерка". И така, започвам моята история:
Много обичам професията "Акушерка" и щом завърших училище, бях готова да се запиша да уча във Велико Търново.
Тогава имаше медицинско училище, но не знам поради какви обстоятелства го закриха и така моята мечта остана някъде в
бъдещето. Родиха ми се деца и внуци. И така вече на възраст не забравих моята единствена мечта. "Акушерка,
акушерка..." ми шепнеше вътрешният глас. Но нали знаете, мечтите винаги се сбъдват, когато най не очакваме.
И така през 2016 година във Велико Търново откриха филиал на Варненския университет и аз се записах в специалност
"Акушерка". И тогава я срещнах - жената с шоколадовите очи, с мекия глас като коприна. Тя не е професор, не е доцент, не
е лекар. Тя е акушерка. Тя е моята преподавателка - асистент Диана Димитрова. Всеки ще каже какво толкова - асистент
като асистент. Сега ще ви обясня как тази жена обърна моя живот.
Да се върнем малко назад… И така записах се да уча, издържах изпитите и тръгнах за първите лекции. Но нали толкова
дълго не бях стъпвала в учебно заведение и почти бях забравила какво е това. Пък и годините - ох, тези години - беше ме
страх и какво щях да правя аз там при младите, при децата. Тръгвах, връщах се, но накрая събрах смелост. Стигнала до
университета, влязох и седнах на последния чин. Лекциите минаваха ден след ден. Тогава дойде Големият ден Необикновеният ден, Денят приказка, Денят, в който се почувствах млада и потребна. Отидохме в болницата на практика и
тогава се появи като фея - тя, асистент Димитрова. Тиха, скромна жена с бял екип, с дълги черни коси и очи с цвят на
шоколад - погледна ни с очи и проговори: „Хайде сега, момичета да се запознаем!...Ти как се казваш? От къде си ? На колко
години си?” и т.н. Все общи въпроси, но като стигнахме до годините аз конфузно казах…, но колежките не забелязаха
тъгата в очите ми. Само тя - акушерката и жена в бяло видя моята нерешителност. Упражненията минаха и вече бяхме
готови да тръгваме, когато тя с тих и мек глас прошепна: "Ти остани!" Когато останахме сами, тя ме попита какво ми е.
Отговорих: "Страх ме е…" – От какво ? – Дали ще се справя...!? Тогава мекият глас като кадифе ми каза: "Не бой се, аз
вярвам в теб и знам, че ти никога няма да се предадеш и ще бъдеш най-добрата акушерка. Ако имаш нужда от помощ,
обади ми се!" Така тази невероятна жена ми вдъхна сила, кураж да се боря за моята мечта. Завърших първи курс с много
добър успех, получих стипендия, участвах в семинари и конференции, писах доклади, получих много сертификати. Но
никога не забравих жената в бяло - бялата лястовица на моя живот. И в най- големите си страхове чувам гласа й : „Аз
вярвам в теб, аз вярвам в теб!”
Tаня Спасова, студентка III курс, специалност "Акушерка",
Филиал Велико Търново на Медицински университет - Варна
Публикувано в електронния бюлетин на БАПЗГ - брой 9/2017г.
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ЗА СРЕЩАТА СЪС СТАРША СЕСТРА МАРИЯ БАНГЕЕВА
КАТО ПОДАРЪК НА СЪДБАТА

31 март 2017 - топъл пролетен ден. Небето беше синьо, зелената
трева бе покрила сивата и мрачна земя, белналите от цвят дървета
издаваха, че природата се готви за нов живот. Стоях пред вратата на
Второ Вътрешно отделение на Многопрофилната болница в Пазарджик.
Тук всяко отделение е в отделна сграда. Съпругът ми ме придържаше под ръка. Беше ми зле, главата
ме болеше, кръвното - високо, повръщаше ми се, всичко ми трепереше. Звъннахме и на вратата се
появи красива млада жена, която се усмихна и ни заговори. Прие ме и аз изпълнявах това, което се
изискваше от мен. Въпреки, че всичко ми беше като насън забелязах движенията на медицинската
сестра - бързи, точни и безпогрешни. Докато се осъзная, всичко беше свършило около мен към
момента на приема ми в отделението. Сестрата имаше мек и топъл глас, питащ за всичко. Събуждаше
в мен доверие, което пораждаше спокойствие и сигурност. Даже не се уплаших от иглата на
спринцовката.
В дните на престой там, докато бях на изследвания, търсех непрекъснато нейното лице за питане и
мнение. И получавах - помощ, отговори за всичко, от което се интересувах, внимание. Виждах
уважението към нея, изписано в очите на колегите й от екипа.
Питах се: "Възможно ли е тази медицинска сестра да е толкова предана и раздаваща се?". Днес,
когато всички плюят здравната система, държавата и всичко останало, искам да опиша очите, които
никога няма да забравя - дълбоки и сини. И звънкия смях, който ме събуди за нов живот, така както
Слънцето действа на всяко живо същество.
Тя е Мария Джамбазова - Бангеева и е старша сестра във Второ вътрешно отделение на МБАЛ - гр.
Пазарджик. Тя е тази, която ме прие и се грижеше за мен, докато бях там. В такъв момент човек прави
равносметка за живота си, пренарежда приоритетите си и осъзнава какво щастие му е донесла
съдбата - познанство с истински чист и благороден човек, а без тези качества няма как да си добър
професионалист.
В заключение искам да споделя, че никога не съм давала гласност на чувствата и впечатленията си,
но за добрите хора трябва да се говори. Ще цитирам една народна поговорка, която казва: "Ако си
направил добро мълчи, ако са ти направили добро - разкажи!"
Милена Георгиева, гр. Долна баня
Публикувано в електронния бюлетин на БАПЗГ - брой 9/2017г.
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ДОБРОТО Е ВЪТРЕ В НАС, ЗА ДА ГО ДАРЯВАМЕ НА ДРУГИТЕ
Дарбата на жената да ражда деца е най-великото чудо.
Женската природа изисква вълшебство. Когато ражда децата
си, жената трябва да преплете в себе си радост и болка.
Преди двадесет и три години родих дъщеря си. Макар и да
преминах през по-трудно раждане, аз забравих страха си,
защото медицинският екип ме обгради с грижи и внимание.
В родилното отделение срещнах очите, които не мога да
забравя. Те са на една жена, която направи всичко възможно,
за да се чувствам добре. Това е акушерката Даниела Генова от АГО към МБАЛ ,,Христо Ботев” – гр.
Враца, която ме впечатли със своята човечност и отличен професионализъм. Нейните очи бяха топли,
а гласът - нежен. Говореше малко, но казваше много, защото думите ѝ бяха изпълнени с доброта.
Според Майка Тереза ,,добрите думи може да са кратки и лесни за казване, но ехото им е наистина
безкрайно”.
Акушерката Генова ми помогна да посрещна с радост рожбата си. Тя беше извор на спокойствие,
увереност и сила. Вдъхваше сигурност и доверие.
Още щом видях загрижения ѝ поглед, разбрах, че е добър човек, защото доброто е вътре в нас, за
да го даряваме на другите, а тя го правеше. Генова е от хората, които притежават силата да разтварят
сърцата и да благоприятстват изцелението на майчините тревоги. Лесно печели възхищение, защото
владее ситуацията с нежност, дарява с доброта и се бори с увереност. Тя добре познаваше своите
човешки и професионални оръжия. Знаеше, че с една безмълвна усмивка може да дари пациентката
си със сила.
Даниела Генова е с голямо сърце и топли очи, които и днес помагат на родилките да посрещнат
децата си спокойно и щастливо, а безспорният ѝ професионализъм печели доверие и благодарност.
Тези очи не избледняват с времето, а думите са слаби да изразят силните чувства на признателност и
уважение!
Маргарита Цветкова, гр. Враца
Публикувано в електронния бюлетин на БАПЗГ - брой 9/2017г.
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ПОПАДНАХМЕ В НАЙ-ДОБРИТЕ РЪЦЕ И БЯХ БЛАГОДАРНА

Моята история започна преди 8 месеца, когато определиха
диагнозата на детето ми: "Кривогледство" (лениво око). Със свито
сърце потърсихме консултация с различни лекари и така достигахме до
гр. Варна при доц. Контрова. Тя потвърди диагнозата и препоръча
операция като ни даде няколко имена на свои колеги, а решението
остави на нас.
Първото име беше на д-р Барбукова от Очна болница Варна. Още с
първия преглед почувствах сигурност и надежда. Майчиният инстинкт
проговори вътре в мен, че това ще е болничното заведение и
лекуващият лекар. Определихме дата за операция, но при наблюдението през това време д-р
Барбукова прецени, че зрението може да се коригира и без операционна интервенция, а само със
специфични упражнения, които стимулират стерео зрението. За хората, които не знаят, такива
упражнения се извършват само в София и в Специализирана Очна болница град Варна. Провеждат
се от обучени медицински лица - в нашия случай старша сестра Красимира Димитрова. Попаднахме
отново в най-добрите ръце и бях благодарна. Както знаем медицинската професия е призвание,
отдаденост, човечност. Аз виждах доказателство за това всеки ден! С всяка процедура моят син
напредваше в борбата да възстанови мускулите на болното око.
Изключителният професионализъм на медицинския екип, вниманието, топлото отношение - това са
нещата, които дълбоко ме трогнаха. Радвам се, че им се доверих. Сега синът ми е в добро
здравословно състояние и видимо няма следа от ленивото око.
Реших да споделя това като разкажа за тези уникални хора, вместо да купя кутия бонбони. По този
начин изразявам своята благодарност към тях и към Бог!

Мария Чанева, гр. Сливен
Публикувано в електронния бюлетин на БАПЗГ - брой 9/2017г.
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ЕКИП, КОЙТО ПОЕМА ОТГОВОРНОСТТА ПРИСЪРЦЕ
Бих желала и аз като родител на пациент на Специализираната очна болница – Варна, да споделя моето мнение и
отзиви за целия екип на очното отделение. Дъщеря ми Веселина Димова в момента е на 8
години и е с поставена диагноза амблиопия. Преди около 3 години забелязах кривене на
едното око. След посещение при специалист ми бе съобщено, че е нужна оперативна
намеса, но аз и съпругът ми решихме да потърсим и друг специалист за второ мнение.
Така,
след препоръка, попаднахме на д-р Антония Барбукова в Очна болница Варна – място,
където работят специалисти, на които съм много благодарна за отношението и подхода
към
детето ми. До този момент те са на мнение, че няма нужда от оперативна намеса и може
д а
се справим с проблема чрез ортоптично лечение. Така дъщеря ми вече в продължение на
2 години прави през 6 месеца по предварително зададена програма ортоптични упражнения, като след всеки курс д-р
Барбукова намира подобрение.
Затова искам да изкажа благодарностите си за положените усилия и търпение специално на нея. Благодаря и на
старша медицинска сестра Красимира Димитрова, която лично провежда упражненията с моето дете, и на целия екип на
отделението. Благодаря, че винаги изпипват всичко до край. Затова, че винаги обясняват нужното по време на лечението,
което за един родител е много важно. Те са екип, който поема отговорността присърце и винаги бих препоръчала на хора в
нужда да се обърнат към тях.
Румяна Танева Ройдева, гр. Варна
Публикувано в електронния бюлетин на БАПЗГ - брой 10/2017г.

ЗА ЖЕНАТА С НАЙ-ГОЛЯМАТА ДУША
Очите, които не мога да забравя ще останат завинаги в съзнанието и дълбоко в душата ми. Това са
очите на нашата любима акушерка, която извървя целия път с нас, от зачеването до появата на най съкровеното ни
същество. Благодарение на нея бременността премина по-леко и най-вече по-спокойно. Информираността, която тя ни
даде намали страховете и предразсъдъците. Тази жена беше денонощно до нас във всеки един момент когато имахме
нужда от нея. Нито веднъж не се поколеба да ни окаже съдействие в труден за нас момент.
След появата на нашето малко създание, тя беше първият човек, който дойде и го обгърна с цялата си топлота и
сподели огромната ни радост.
Не само по време на бременността, но и по пътя на майчинството, нашата мила акушерка беше неотлъчно до нас със
с в о и т е
б е з ц е н н и
н а с о к и ,
с ъ в е т и
и
н а п ъ т с т в и я .
Не напразно тя носи красивото име Марияна - символ на благоволение, решителност, грижовен характер и желание
винаги да помага.
Марияна Драгнева от МБАЛ - Добрич е жената с най-голямата душа.
Ние й желаем много здраве, както и да има повече такива медицински специалисти, които да разпръскват знанията, опита и
професионализма
си
в
осъществяването
на
човешкото
щастие.
Мила Марияна, обичаме те! Радваме се много, че те има и че можем да разчитаме на теб.
Момка Радева, гр. Добрич
Публикувано в електронния бюлетин на БАПЗГ - брой 10/2017г.
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"СЕСТРА, ЖИВЕЕ МИ СЕ!"
КАКВО ДА КАЖЕШ И КАК ДА ПОСТЪПИШ?!
Очи, кафяви и големи, прекрасна къдрава коса!!!
Часът е 24:00. Тишина. Тежко е! Дежурство като всяко друго... но не различно е! Много, много
различно. Ние си говорим, мониторът прецизно отброява ритъма.
Здравко, младо момче, знаеше къде отива. Тялото му беше болно, но духът му беше силен. Дренажи,
превръзки... смяната тече. Той прошепна тихо - „Сестра живее ми се!”.
Какво да кажеш и как да постъпиш? Тези големи очи, които никога няма да забравя...
Нощта течеше бавно. Манипулации, рутинни задължения и пак си говорим - за живота, за болката.
Той - първият ми пациент, млад, с карцином и на края на живота си. Аз - млада медицинска сестра, в
началото на моя професионален път. Началото и края.
Утрото настъпи. Аз предадох смяната и тихо застанах до него. И двамата знаехме, че това е краят и
никога повече няма да си говорим. Той каза „Благодаря Ви много, сега ми е много спокойно”. Няколко
часа след това животът за него свърши.
Оттогава минаха много време и много хора, но тези кафяви, търсещи и молещи очи не мога да
забравя. Очи, в които видях голямата отговорност, която носим, ние специалистите по здравни грижи,
застанали до леглото на болния, знаещи, разбиращи, вдъхващи спокойствие и сигурност дори и в
сетния им час. Уникално и велико!
Надя Димитрова, Председател РК на БАПЗГ - гр. Плевен
Публикувано в електронния бюлетин на БАПЗГ - брой 10/2017г.
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НЕ ЗАБРАВЯЙ
Ще запомниш ли тази жена
до леглото ти майчински бдяла носи името мило "сестра",
но за теб е светица бяла?
Ще запомниш ли тези ръце,
подарили ти своята нежност,
дали сили на твойто сърце
в болест тежка, дори в безнадеждност?
Ще запомниш ли тези очи
дълги нощи за теб незаспали,
побелелите чудни коси
твойта болка и мъка събрали?
Не забравяй ти тази жена,
тя не иска награди и слава.
Подари й букетче цветя,
обичта ти тя днес заслужава!
Мария Кирова, пациентка от Първа хирургия на
УМБАЛ "Александровска", 7 април 2017 г.
Публикувано в електронния бюлетин на БАПЗГ
- брой 5/2017г.
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КАСИЧКА ЗА ЖИВОТА
Болница "Света София" в "Красна поляна"
помага на родителите в мъката им голяма.
Грее като слънце не само външно,
а и персоналът ни приема радушно.
За децата професионално се грижат телца, крачка, ръце нормално се движат!
Всеки, който с тях се занимава
своята отговорност и мисия съзнава.
Тука няма място за жалостиви сълзи.
Всяко човешко постижение на труд се дължи.
С труд сега навиците придобити
ще ги направят самостоятелни и упорити.
Не виждам у родителите отчаяние,
а търпение, вяра и старание.
А пък арт-шедьоврите на Станка и Ива и те са терапия цветно-причудлива!
Трудно е да си различен
в този свят егоистичен.
Всеки тука е герой
без да го съзнава той!
Хачик Яхджиян, гр. София
* Стихотворението е посветено на персонала в Специализирана
болница за рехабилитация на детска церебрална парализа
"Света София"
Публикувано в електронния бюлетин на БАПЗГ - брой 6/2017г.
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БЛАГОДАРНОСТ ДО БЕЗКРАЯ
Мили хора,
Дали в бяло или зелено сте облечени,
но за пациентите обречени,
професионално да ги лекувате
и за тях денонощно да бодувате!
Затова благодарности получавате,
с пожелание всеки ден да успявате.
Имената ви да се поменават
и сред нуждаещи да се разпространяват!
Поздравявам ви с празника,
с единствената разлика
на този ден да се отморите
и на успехите да се насладите!
Нека бъднините ви са спорни,
и по медицинските правила упорни!
Лечението в Първа хирургия да е за показ,
а за Окръжната болница Велико Търново - гордост.
Ако в косите ви бял прашец се сипе,
не мислете че е от възрастта,
не се страхувайте че идва старостта,
това е от съчувствието ви към болките и страдащите,
от напрежението на златните ръце
държали безброй пъти скалпела,
в неведение какво ще намерите като отворите
и удовлетворение от успеха, когато затворите!
Този бял прашец е вашата гордост:
Гордейте се със своя професионализъм,
Гордейте се със своя хуманизъм,
Гордейте се със златните си ръце!
Гордейте се с добрите си очи,
оставащи незабравими за излекуваните души!
И на докторите и сестрите - малко е това, което ще
изрека:
Те са моите лечители,
те са моите спасители!

Благодаря ви за седеммесечното търпение,
Благодаря ви за голямото умение,
Благодаря ви, че никога не ми повишихте тон!
Благодаря ви за точния звук, отмерен от вашия камертон!
Благодаря ви за правилния път по който тръгнах
и за сполетялата ме орисия,
която благодарение на вас се обърна!
Мили хора,
клетвата, която пред Бога сте дали,
това, че да лекувате сте обещали,
изпълнявате стократно
и благодарност за всичко получавате многократно.
Ако има на вас какво да пожелая, това е:
„Благодарност до безкрая,
която да полети над ефира,
като птица лекокрила. Крепко здраве
и успехи от сърце
излекуваните пациенти да са налице!
Божият покров да е над всеки от ВАС!
Нека божията благословия
ви спохожда всеки час!
Нека успехите ви да се множат!
И благодарностите към вас да се роят!
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
Еленка Христова Тонева - 89 г. гр. Горна Оряховица,
лекувана в Първа Хирургия, МОБАЛ „ Д-р Стефан
Черкезов”- гр. Велико Търново
Публикувано в електронния бюлетин на БАПЗГ - брой
5/2017г.
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