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ДО
Г-Н ЖАК ПАПАРО,
ДИРЕКТОР НА ФОНДАЦИЯ „ФРИДРИХ ЕБЕРТ“
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА
СИНДИКАТИТЕ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
КЪМ КНСБ
МАГ.-ФАРМ. СЛАВА ЗЛАТАНОВА,
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ФСЗ НА КНСБ
УВАЖАЕМИ Г-Н ПАПАРО,
УВАЖАЕМИ Д-Р КОКАЛОВ,
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЗЛАТАНОВА,
СКЪПИ СПЕЦИАЛИСТИ,
От името на УС на Българската асоциация на професионалистите по
здравни грижи и лично от мое име Ви поздравявам за инициативата да
организирате кръгла маса, посветена на жените в здравеопазването в условията на
COVID пандемия. Темата е изключително актуална, особено що се отнася до
жените-медицински специалисти в COVID отделенията, където натоварването
става все по-голямо, а недостигът на кадри - все по-остър. Медицинските сестри са
професионалистите в бели престилки, които са най-близо и най-много време с
болните с коронавирусна инфекция, изпълнявайки сложни манипулации,
следвайки назначените лечебни алгоритми, оказвайки здравни грижи, физическа
и морална подкрепа във всеки момент. Тук бих искала да спомена и останалите
професионалисти по здравни грижи, върху чиито плещи също пада огромна
тежест в условията на растяща пандемия - това са рентгеновите и клиничните
лаборанти, акушерките и медицинските фелдшери, рехабилитаторите. Без тези
специалисти съвременна медицина не може да съществува. Затова е нужно да
говорим за техния безценен принос, да работим заедно за подобряване на
условията на труд, актуализирането на техните възнаграждения и най-важното –
техният труд и тяхната саможертва да бъдат оценени от обществото по
достойнство. Всъщност COVID пандемията като с увеличително стъкло посочи
огромната роля на медицинските екипи – лекари, специалисти по здравни грижи
и санитари – в битката с опасната зараза, в която всеки спасен живот е повод за
усмивка и чувство на удовлетворение за изпълнен човешки и професионален
дълг.
_____________________________________________________________________________________________
София 1680 ул. “Казбек” № 62 тел./ факс :02/954 97 53; 02/915 69 16;
www.nursing-bg.com e-mail: bg.nursing@abv.bg

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ
ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ /Б А П З Г/
BULGARIAN ASSOCIATION OF HEALTH PROFESSIONALS
IN NURSING /B A H P N/

_____________________________________________________________________________________________

В момента Националният съвет по качество на БАПЗГ актуализира
предишни наши усилия за изготвянето на стандарти по здравни грижи, които да
регламентират необходимия брой специалисти по здравни грижи в различните
отделения. Получихме заявка за подкрепа в лицето на министър Стойчо Кацаров,
ще разчитаме и на партньорството и
подкрепата
на Синдикатите в
здравеопазването към КНСБ. Защото само заедно ще можем да извоюваме
приемането на правила, които ще донесат ползи, както за медицинските
специалисти, така и за пациентите. А вярвам, че всички сме на едно мнение –
медицината се развива с бурни темпове и ние нямаме право да изоставаме по
отношение на организацията на работа, условията на труд и оценяването на
труда на висококвалифицираните специалисти, които хората наричат
Спасителите в бяло и Ангелите на милосърдието.
Пожелавам здраве и успешна работа на всички участници в кръглата маса!
С уважение:
Милка Василева,
Председател на УС на БАПЗГ

06. 10. 2021 г.
гр. София
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