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Уважаема г-жо Василева, 

Уважаеми колеги, 

Скъпи професионалисти по здравни грижи, 

Позволете ми от името на екипа на Медицински комплекс „Д-р Щерев“ и от мое име да ви 
поздравя с един от най-големите съсловни празници – 12 май – Международния ден на 
сестринството. 

Обръщам се към вас в дни на продължаващо изпитание за здравеопазните системи и за 
обществата като цяло в България, в Европа и в целия свят. В изминалите мрачни дни на бушуваща 
пандемия медицинските сестри на всички континенти дадоха своя безценен пример за кураж, 
жертвоготовност и професионална всеотдайност. В тежката битка те за пореден път доказаха, че 
на първата линия лекарите не са сами и рамо до рамо, а понякога дори крачка пред тях, крачат 
професионалистите по здравни грижи, защитаващи уверено каузата да пазят живота и здравето 
на своите пациенти. Аплодисментите на признателните граждани във всички точки на света са 
заслужено за вас, които всеки ден безстрашно излизате в бурята, за да помагате и за да се грижите 
за нуждаещите се от вашия професионализъм. 

Днес сестринството е една от най-необходимите професии в медицинската практика. Без 
вас модерната медицина би била невъзможна. С въвеждането на бакалавърската степен на 
обучение пред вас се разкриват нови възможности за научно и практическо развитие. 
Професионалистите по здравни грижи обединявате различни задачи и често знанията и уменията 
ви надхвърлят установените очаквания. Със своята всеотдайност и опит, дори в трудните времена 
на постоянни промени в здравеопазването, а сега и в битката с пандемията, вие доказахте своя 
професионализъм, съблюдавайки най-високите медицински стандарти, запазвайки най-ценното 
– чисто човешкия усет и персонално отношение към пациента, непреходна ценност не само в 
медицината, но и в хуманността като цяло. Вие сте израз на човешките потребности в най-трудните 
житейски перипетии на отделния индивид и на обществото като цяло – борбата за здраве и живот. 

Имам удоволствието отново да ви поздравя по случай 12 май – Международния ден на 
сестринството! 

Пожелавам здраве на вас и на вашите семейства, за да сте все така всеотдайни, 
трудолюбиви и грижовни, и да пазите с чест завещаните принципи на незабравимата Флорънс 
Найтингейл за изключителната грижа към пациента.  

 

12 май 2020 г.                                                                            

С УВАЖЕНИЕ,                                                                                                                  
ПРОФ. Д-Р АТАНАС ЩЕРЕВ 


