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ДО 
 
ПРОФ. МАГДАЛЕНА АЛЕКСАНДРОВА, ДМ, 
ДЕКАН НА ФАКУЛТЕТА ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ 
"ПРОФ. Д-Р ЦЕКОМИР ВОДЕНИЧАРОВ, ДМН" 
ПРИ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ  
 
ПРОФ. ГАЛИНА ЧАНЕВА, ДМ, 
РЪКОВОДИТЕЛ НА КАТЕДРА "ЗДРАВНИ ГРИЖИ" 
КЪМ ФОЗ НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ 
 
  

УВАЖАЕМА ПРОФ. АЛЕКСАНДРОВА, 

УВАЖАЕМА ПРОФ. ЧАНЕВА, 

СКЪПИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ, 

АБСОЛВЕНТИ И ГОСТИ,  
 

Позволете ми от името на Управителния съвет на Българската асоциация на 
професионалистите по здравни грижи и лично от мое име да Ви поздравя в днешния 
тържествен ден, когато своите дипломи ще вземат абсолвентите от Випуск 2022 в 
специалностите "Медицинска сестра", "Акушерка" и "Лекарски асистент", както и 
дипломантите от специалност "Управление на здравните грижи". Подготовката, която 
получиха младите специалисти по здравни грижи се равнява с подготовката на техните 
колеги в най-добрите медицински университети в Европейския съюз и по света.  

 
Уважаеми преподаватели, под Вашето вещо ръководство, въпреки трудностите заради 

COVID пандемията, Вашите студенти получиха стабилни професионални знания и умения, 
които им дават увереност и самочувствие да работят по избраната от тях специалност.  

 
Скъпи медицински сестри, акушерки и лекарски асистенти, предстои да доказвате с 

дела своите знания и умения, своето милосърдие към пациентите и желание да се 
усъвършенствате в професията. Запазете и обогатете този силен заряд, който получихте по 
време на обучението си в университета! За Вашето продължаващо обучение можете да 
разчитате на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, която в 
сътрудничество с университети и университетски лечебни заведения, предлага разнообраз-
ни курсове. Предлагаме и курсове за дистанционно обучение и онлайн обучения.   

  
Скъпи млади колеги, вярваме, че ще намерите своето достойно място в България! 

Бъдете дисциплинирани и отдадени на работата си, за да получавате заслужено доверие и 
уважение от Вашите пациенти и цялото общество!  

 
БЪДЕТЕ ЗДРАВИ И НА ДОБЪР ЧАС!    

 
 С УВАЖЕНИЕ:  
  
 МИЛКА ВАСИЛЕВА,                                                        12. 12. 2022 Г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БАПЗГ                               ГР. СОФИЯ 


