
 
Сърдечни поздрави, уважаеми колеги и приятели!  
 

Казвам се Елизабет Адамс, президент съм на Европейскатa федерация на сестринските 

асоциации (EFN), обединяваща 36 асоциации на медицински сестри в Европа, които представляват 

3 милиона медицински сестри. В днешния празничен ден бих искала да благодаря на Милка 

Василева за поканата да отправя поздравлението си към вас – професионалистите по здравни 

грижи, които получавате все по-голямо признание за изключителната ви работа, особено през 

последната година на пандемия.  

 

Използвам случая, за да отбележа изключителните качества на вашия председател – Милка 

Василева, която всеотдайно работи с нас повече от двадесет години и дава своя принос за 

позитивна промяна и подобряване на здравните резултати не само за българските граждани, но и 

за гражданите на цяла Европа.  

 

В днешния ден не можем да не изразим своята огромна тъга за загубилите през последната 

година живота си медицински сестри, акушерки и професионалисти по здравни грижи  поради 

COVID-19. В глобален мащаб починалите медицински сестри са над 2500  и тези данни будят силна 

тревога.  

На днешния ден ние изразяваме своята благодарност, искрено признание и висока оценка 

за всички онези професионалисти по здравни грижи, които с всеотдайност и смелост, въпреки риска 

за собствения си живот и този на семействата им, въпреки стреса и тревогите, продължават 

компетентно да се грижат за своите пациенти.  

На 12-ти май – Международния ден на сестринството бих искала да изразя признателността 

си към всички професионалисти по здравни грижи и към тези в България. COVID-19 продължава да 

бъде част от нашия живот, изправя ни пред предизвикателства, които изменят нашето 

професионално битие. В съчетание с физиологичните последствия от така наречения „дълъг  

COVID“, 80% от националните сестрински асоциации докладват за психологически проблеми сред 

медицинските сестри.  

Преди да настъпи пандемията, нашите прогнози бяха, че до 2030 г. глобалният недостиг от 

медицински сестри ще бъде в размер на 10 милиона. Пандемията и неблагоприятните последствия, 

които тя носи след себе си промениха очакванията ни в негативна посока – до 2030 г. глобалният 

недостиг на медицински сестри ще възлиза на 14 милиона! 

Необходимо е да признаем, че пандемията показа и несъвършенствата на здравните 

системи, в които работим. Станахме свидетели на множество проблеми, видяхме пробойните.  



Независимо от предизвикателствата обаче, медицинските сестри и акушерките 

продължават напред с мисията си, не само да предоставят отлични здравни грижи за своите 

пациенти, но и да поддържат здравните системи чрез своите съсловни организации. Тук бих искала 

да отбележа и изключителния принос на Българската асоциация на професионалистите по здравни 

грижи, която под ръководството на Милка Василева успява да води здравните грижи към по-добро, 

не само в собствената си държава, но и в европейските страни.  

Ние, в EFN сме лидери на промяната, постигаме я чрез работа по множество проекти, 

особено тези по програма „Хоризонт 2020“ и свързаната с нея дигитализация. Стремим се към 

постигане на идеята за универсално здравеопазване, което включва подобряване на първичните 

здравни грижи, развитие на дългосрочните здравни грижи, целенасочени здравни грижи за 

възрастните хора и разбира се, подобряване на условията на труд на медицинските сестри и 

акушерките, с особен акцент върху поддържането на високо ниво на образование и продължаващо 

обучение. Все по-голям става броят на научните изследвания, които доказват, че високото ниво на 

образование на медицинските сестри, акушерките и останалите специалисти по здравни грижи 

спасява човешки животи.  

Независимо, че всички ние сме изправени пред множество предизвикателства, трябва да 

полагаме усилия за постигане на устойчивост на работната сила  на здравните ни системи.  

Уважаеми специалисти по здравни грижи,  
 

Искам да ви пожелая всичко най-добро в днешния празничен ден! Оставам с надежда, че 

хората ще отделят поне минута, за да оценят и осмислят полаганите от вас невероятни усилия и 

огромната работа, която извършвате във време на пандемия! Трудностите са много, 

предизвикателствата са много! Нашите колеги, които са на първа линия имат нужда от нашата 

подкрепа. Нека им я засвидетелстваме, за да продължават с увереност да полагат грижи за 

нуждаещите се!  

 

Честит Международен ден на сестринството!  

Елизабет Адамс, 
Президент на EFN 
 

 
 


