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"Здравните грижи сега" (Nursing now). Това е мотото на глобалната кампания на 

Световната здравна организация (World Health Organization - WHO), Международния съвет на 
сестрите (International Council of Nurses - ICN) и независимата благотворителна организация 
Burdett Trust for Nursing. Кампанията стартира на 27 февруари 2018 г. в болницата "Св. Томас" в 
Лондон (St Thomas Hospital London) и в Университетската болница в Женева (University 
Hospital of Geneva). Тя е насочена към подобряване на имиджа и статута на медицинските 
сестри в целия свят. Във връзка с посрещането на здравните предизвикателства на XXI век 
здравните специалисти имат ключова роля в промоцията на здраве, превенцията на 
заболяванията и оказването на здравни грижи.  

 
 В кампанията се включва и Българската асоциация на професионалистите по здравни 
грижи (БАПЗГ), която в партньорство с интернет медията за здравна информация Clinica.bg ще 
проведат в рамките на два месеца Национален конкурс за есе на тема "Предизвикателството 
да работя в България". Каним всич-ки професионалисти по здравни грижи да се включат в 
благородното състезание. Есетата ще се публикуват в сайтовете на Clinica.bg и на БАПЗГ. 

 
Авторите на трите най-добри есета ще получат парична награда и ще имат възможност 

да участват в курсове за дистанционно обучение по избор в платформата на БАПЗГ ( I-во място 
- 3 безплатни курса; II-ро място - 2 безплат-ни курса; III-то място – 1 безплатен курс) 
 
 ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ: 

 - Начало: 1 март 2018 г. 
 - Край: 30 април 2018 г. 
 - Връчване на наградите: 12 май 2018 г. - Международен ден на сестрин-   ството 

 
 ИЗИСКВАНИЯ: 

1. Към кандидатите:  
- Да са членове на БАПЗГ 
- Да не плануват емигриране в следващите 5 години 
- Да работят в момента по специалността си 
 
2. Към есето: 
- Минимум една стандартна страница в програма Word, шрифт Times new Roman, 
размер 12 
 
3. Към визитката на автора: 
- Снимка на участника и кратка презентация в следния формат - трите имена, възраст, 
образование, месторабота и стаж, професионални квалификации, владеене на чужди 
езици, хобита, девиз. 

 
 ИМЕЙЛ ЗА ПОДАВАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ:  konkurs_clinica@gmail.com 
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 ЖУРИ: 

 
1. Проф. Станка Маркова - почетен председател на БАПЗГ и главен редактор на сп. 
"Здравни грижи" 
 
2. Проф. Соня Тончева - член на УС на БАПЗГ и национален консултант по здравни 
грижи  
 
3. Пепа Василева - национален експерт по здравни грижи към Министерство на 
здравеопазването 
 
4. Петя Дренчева - координатор на Националния консултативен студентски съвет 
(НКСС) към БАПЗГ  
 
5. Мария Чипилева - главен редактор на здравния сайт Clinica.bg 

 
 
 


