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ДО 
 
ПРОФ. ЗАХАРИНА САВОВА, ДМ, 
ДИРЕКТОР НА МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ  
"ЙОРДАНКА ФИЛАРЕТОВА" КЪМ 
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ    
 
ГЛ. АСИСТЕНТ МАРИАНА АЛБЕРТ, ДП, 
РЪКОВОДИТЕЛ НА СПЕЦИАЛНОСТ „РЕХАБИЛИТАТОР“ 
 
                             
                                УВАЖАЕМА ПРОФ. САВОВА,  

         УВАЖАЕМА Г-ЖО АЛБЕРТ  

        СКЪПИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТИ, 

        

  Позволете ми от името на Управителния съвет на Българската асоциация на 
професионалистите по здравни грижи да Ви поздравя с 60-годишната от създаването 
на специалност „Рехабилитатор“ в Медицински колеж „Йорданка Филаретова“. През 
изминалите шест десетилетия стотици възпитаници на колежа намериха своята 
професионална реализация в различни здравни структури у нас, стоейки най-близо до 
пациентите от най-ранните етапи на заболяването до постигане на възможно най-
добро  възстановяване.  

 
Професията на рехабилитатора е една от професиите в направление “Здравни 

грижи“, които стават все по-необходими за гарантиране на общественото здраве. Като 
регулирана професия тя непрекъснато се модернизира, стъпила на най-новите научни  
доказателства в медицината. Радващо е, че към тази благородна и много трудна 
професия се насочват както жени, така и мъже. В днешно време, когато човечеството е 
изправено пред сериозни здравни предизвикателства, все повече се осъзнава 
незаменимата роля на рехабилитаторите, както за постигане на нужните лечебни 
резултати, така и в областта на профилактиката. В условията на пандемия от 
COVID-19 работата на рехабилитаторите стана още по-видима в обществен план 
заради изключителния им принос за възстановяване на пациенти с усложнения след 
прекарана коронавирусна инфекция.  

 
Високоспециализираният труд на рехабилитаторите изисква много знания и 

точни действия, физическа и емоционална устойчивост, добра връзка с останалите 
членове на медицинския екип, всеотдайност и любов, които печелят доверието и 
съдействието на пациента и неговото семейство. Благодарение на своята отговорна 
работа рехабилитаторите са спасили от инвалидизация и усложнения хиляди 
пациенти с различни заболявания, които без съмнение са изпълнени с благодарност към 
тях!  
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Непрекъснато обновяващите се програми с Медицински колеж „Йорданка 

Филаретова“ дават възможност на новото поколение рехабилитатори да усвои на 
теория и на практика най-новите методи, които намират все по-широко приложение 
както в лечебните структури, така и в различни социални институции, структури 
за почивка, спорт и възстановяване. С наскоро приетата законова възможност за 
създаване на групови и самостоятелни практики в извънболничната помощ 
рехабилитаторите могат да бъдат още по-полезни като помагат в домашни условия на 
хора с хронични заболявания или нуждаещи се от възстановяване след преболедуване и 
травма.   

 
Уважаеми преподаватели, изказвам нашата огромна благодарност, че и в тези 

трудни дни на пандемия, продължавате да подготвяте така нужните на обществото 
специалисти по рехабилитация, които защитават достойно името на Медицински 
колеж „Йорданка Филаретова“ със своите знания, отговорност, дисциплина и 
непрекъснат стремеж към професионално усъвършенстване.  

 
Като членове на БАПЗГ рехабилитаторите продължават да надграждат своите 

знания като взимат участие в различни форуми и курсове, които са кредитирани от 
съсловната организация. Така на всеки 5-годишен период при усвояване на достатъчно 
нови знания и набиране на необходимите кредитни точки, те получават сертификат 
за по-висока професионална компетентност. Надяваме се, че това все повече ще се 
оценява от работодателите, които ще мотивират тези специалисти като им 
осигуряват достойно заплащане и възможности за кариерно развитие.   
  

 ОЩЕ ВЕДНЪЖ ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ! 
 

 
                          С уважение: 
      

Милка Василева,                                                         15. 06. 2021 г. 
Председател на УС на БАПЗГ                                 гр. София 
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