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ДО 

Д-Р ИВАН МАДЖАРОВ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС 
НА БЪЛГАРСКИЯ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ  
 

ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БЛС 
 
 
УВАЖАЕМИ Д-Р МАДЖАРОВ,  

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА УС НА БЛС, 

СКЪПИ ЛЕКАРИ, 

  
Днес, в Деня на Свети Иван Рилски – небесен закрилник и покровител на  българския 

народ, Вие отново отбелязвате Вашия професионален празник. Бъдете здрави и благословени! С 
Вас са всички хора, които са получавали медицинска помощ и лечение от Вас, всички 
семейства, които разчитат на Вас и сега, във времето на продължаваща  COVID пандемия. С 
Вас са и Вашите колеги от медицинските екипи – професионалистите по здравни грижи. 
Защото само силата на обединените и задружни медицински семейства може да противостои 
на всички предизвикателства в това трудно време, когато заболеваемостта от коронавируса 
расте, а в същото време и пациенти с други болести имат нужда от лечение и здравни грижи.  

 
Скъпи лекари, с Вашия висок професионализъм, отговорност, стоицизъм, себеотрицание 

и отдаденост на медицинската наука и практика, Вие вдъхвате доверие и вяра на Вашите 
пациенти, давайки всичко от себе си за да преминат те по-леко през болката и болестта, да се 
върнат здрави и по-силни при своите семейства. Понякога, въпреки безсънните нощи и 
усилията на медицинските екипи, това не се случва… защото болестта побеждава. Тази 
коварна болест поразява и медицински специалисти. Нека запазим минута мълчание за тези, 
които платиха с живота си, помагайки на другите…  

 
Битката е сурова, трудна и с много неизвестни. Битка за здраве и живот  в кризисно 

време на икономически и социални трудности, енергиен и кадрови дефицит. Недостигът на 
кадри най-силно се усеща в здравеопазната ни система, поради застаряването на 
медицинските специалисти във всички направления. Това е хроничен проблем,  който изисква 
спешен експертен, политически и управленски консенсус за краткосрочни и дългосрочни мерки. 
И днес на празника, когато отбелязваме 120-годишнината от създаването на Българския 
лекарски съюз, няма как да отминем този въпрос, който е придобил характеристиките на 
спешен пациент. Защото и днес, и утре, и по-нататък хората ще очакват лечение и здравни 
грижи, отговарящи на европейските и световните стандарти. И това може да се постигне 
само с добре подготвени  и достатъчно на брой специалисти. Ние вярваме, че всички заедно ще 
намерим спасителните решения!  

 
СКЪПИ ЛЕКАРИ, БЪДЕТЕ ЗДРАВИ! ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!    
           
С уважение:        
Милка Василева,                           гр. София 
Председател на УС на БАПЗГ                    19. 10. 2021 г. 
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