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Коя е мечтаната 
професия?

✔Аз съм ученичка в 12Б клас, 
имам цел, амбиция и мечта. 
Една от моите мечти е да 
стана част от медицината, 
да помагам на хората и да 
спасявам нечий живот. Моето 
мото е: 

                   ‘‘Аз лекувам‘‘



Защо я избрах? 

✔Всеки човек избира това 
което го вдъхновява и 
стимулира. Аз избирам 
тази професия, не само 
да седна в кабинета и да 
давам диагнози, а да 
изживея мъката с 
хората и заедно да 
преодолеем болестта, 
да дам нужното лечение 
и да всея надежда. 



Как ще опиша 
един работен ден 
там? 
✔Според мен това ще бъде 
натоварен за мен ден. Но 
точно там идва този 
момент, който ще 
изпитам радост, за това 
което съм свършила, как 
съм спасила нечий живот.



Коя дейност от 
нея ми е 
любима?

✔От медицината най-
любимата ми дейност 
е тази когато видя в 
хората да има надежда 
и да ми имат доверие, 
за това как ще ги 
излекувам. Най- 
важното е това как да 
се отнасям със своите 
пациенти. 



Кои качества от 
професията ви 
привличат най-много?

✔Основното качество, 
което ме привлича е 
отдаденост, 
желанието да 
посветиш живота си на 
доброто на хората, 
смелостта и подкрепа. 



Смятам ли, че имам талант или 
разчитам на знания, които ще 
натрупам с образованието си?

✔  Аз смятам, че с практиката, 
която ще ми бъде наложена и с 
моето желание, аз ще постигна 
целта си, не мога да се 
самооценя напълно, тъй като 
още не го практикувам. В 
бъдеще знам че ще се справя, 
като положа нужните усилия. 



Какво искам да 
постигна? 

Бих искала да стана една по-
добра версия за себе си. Най- 
много искам да бъда 
уважавана от пациентите, 
като им докажа, че съм 
достойна за тази работа. 



Важно ли е да работя в родината си 
или чужбина?

✔ За мен е важно, тъй като всички 
завършили медицина, бягат в чужбина. 
В България не останаха медици, които 
да се отдават с любов към това, 
което вършат. В днешно време няма 
кой да ти помогне, ако искаш да 
живееш, трябва първо да платиш. В 
какъв свят живеем? Лекарите не те 
лекуват, ако не им платиш или ако 
вече им е свършило работното време. 
Заради безхаберието на тези лекари, 
аз искам да работя тук в България и да 
покажа на хората, че аз не съм от 
тези, които лекуват само за пари. Аз 
съм тук, за да помогна. 



Кое ме притеснява и смятам ли, че ще 
имам затруднения?

✔Притеснявам се от дадената 
ситуация, в която бих 
попаднала и това как ще се 
справя, но вярвам че ще имам 
тази упоритост и ще преборя 
всяка трудност и всяко 
препятствие. Знам, че тази 
професия е една от 
рискованите, а също така е и 
една от благородните. Дори и 
трудно, аз ще осъществя тази 
моя мечта. 



‘’Някои болни, не разбирайки в съзнанието си обречеността, оздравяват 
само защото те са уверени в майсторството на лекаря. ‘’

                                                                                                Хипократ,баща на  
медицината


