Проф. Владимир Пилосов - Председател
на Българската педиатрична асоциация:
"С гордост можем да кажем, че първият брой
на "Практическа педиатрия за медицински
сестри и акушерки", вече е факт. Той е
посветен изцяло на медицинските сестри и
акушерките и е подготвен с конструктивното
съдействие на Българската асоциация на
професионалистите по здравни грижи.
Амбицията на издателския колектив е
изданието да излиза поне два пъти годишно.
Съдържанието на този първи брой показва,
че сме на прав път. Доказва го интервюто с
г-жа Милка Василева - в него открих поне
три важни теми, които най-вертоятно ще
станат обект на обстоен коментар в
следващите броеве. Първо, броят на
медицинските сестри и акушерки в страната
ни намалява застрашително, като в момента
те са поне два пъти по-малко от
необходимото. Освен това у нас няма
патронажни сестри и акушерки, разбира се
като изключим опитите на УНИЦЕФ чрез
своите проекти да възстанови тази дейност.
А няма как да не си признаем - без
достатъчен брой медицински сестри не е
възможно да бъде постигнато високо
качество на медицинската грижа. Второ,
голяма част от жалбите на българските
пациенти не се ли дължат именно на
липсата на пълноценно взаимодействие
между лекар
и
медицинска сестра,
включително и поради обективни причини?
И
трето
подменяйки
названието
"милосърдна сестра" със студеното и нищо
не внушаващо "професионалист по здравни
грижи", не зачеркнахме ли всъщност една от
най-важните роли на тези специалисти - да
бъдат милосърден проводник на цялостното
отношение на здравната система към
пациента? Колкото и модерна да е епохата,
в която живеем, пациентът им а нужда, и то
крещяща нужда от топло и внимателно
отношение ..."

Списание „Практическа педиатрия за медицински
сестри и акушерки” е безплатно издание на „Салвис”
АД съвместно с Българска педиатрична асоциация.
Списанието можете да получите в офиса на БАПЗГ в
гр. София, ул. „Казбек” №62 или да заявите на имейл
адрес pr.bapzg@gmail.com и да Ви бъде изпратено с
куриер. Стойността на куриерската услуга е за сметка
на поръчващия.

