
  
 
 
 

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, СКЪПИ КОЛЕГИ! 

Отново е 12-ти май – Международния ден на сестринството, а у нас – Ден на професионалистите по здравни 

грижи -медицински сестри, акушерки, фелдшери, лекарски асистенти, медицински лаборанти, рентгенови лабо-

ранти, рехабилитатори и масажисти. 

Днес е денят, в който почитаме паметта на Флоранс Найтингейл. Тя ни завеща вечната клетва, която помним 

и изпълняваме винаги без да парадираме, без да се натрапваме, без да очакваме благодарност – просто си вър-

шим съвестно работата и се надяваме на по-добри времена. Оказа се, че търпението ни е безкрайно и често се 

злоупотребява с него. Въпреки неясните реформи ние, професионалистите по здравни грижи, продължаваме да 

поддържаме в себе си огънчето на мотивацията да сме близо до хората и с истински професионализъм да се гри-

жим за тях – здрави или болни. Искрата, запалена от Флорънс Найтингейл, се разпръсква и в съвременния сло-

жен свят, където определено има дефицит на морал и човещина. И ето тук е нашата сила – да бъдем съпричастни 

към страданието, да помагаме с професионални умения, да се борим за по-добър свят, основан на човешките 

ценности и любов. Избирайки медицинска професия, ние поставяме себе си в служба на обществото, но за да 

сме пълноценни и то трябва да ни отговори по правилния начин. Ние ще продължаваме да изискваме адекватно 

отношение, за да останем тук и сега! Благодаря ви, че въпреки ежедневните трудности, особено сега, в условията 

на пандемия, продължавате да сте истински професионалисти! Няма да забравим нашите колеги, които загубиха 

живота си, грижейки се за тези, които имат нужда. 

Затова и мотото на 12-ти май 2021 г. е „Нашият глас води, ние творим нова визия за бъдещите здравни гри-

жи“. Ние сме непреодолим фактор за всяка здравна система, без нас и нашия професионализъм не е възможен 

успех на лечебната дейност. А хората очакват от нас не само специфични професионални умения, но и усмивка, 

подкрепа и съпричастност. 

От името на Управителния съвет на РК на БАПЗГ - Стара Загора и от мое име Ви пожелавам здраве, повече 

усмивки и голяма доза оптимизъм! 

Честит празник, скъпи колеги! 

 

С уважение, 

Ваня Георгиева 

Председател на УС на БАПЗГ РК - Стара Загора 
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