
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

End of Year Greetings 

from Dr Pamela Cipriano, 

President, International Council of Nurses 

  
 
Dear colleagues, 

  
As 2022 draws to a close, I’m delighted to send greetings 
on behalf of the Board and staff of ICN to our more than 
130 national nursing association members and the 28 mil-
lion nurses across the world. 
  
This has been the first year in my presidency and it has 
been a challenging year for nurses across the globe. As 
many countries emerge from the more serious threats of 
COVID-19, nurses are still suffering the effects of the pan-
demic, facing workforce shortages, lack of resources, 
low pay and inadequate working conditions.  This, com-
bined with global political and socioeconomical crises, is 
making many nurses consider leaving the profession and 
we have seen industrial action by nurses in many countries, 
as they fight for the recognition, the value and the reward 
they deserve. 
  
But there are also many bright spots that bring hope and reinforce our confidence in the resilience of nurses and 
the leaders of our national nursing associations. 
  
ICN  continues to lobby at the highest levels of decision and policy-making for equitable access to vaccines, for 
nurses’ rights and safety. This year, we produced a number of important publications, fact sheets, statements and 
other reports showing the effect of the pandemic on the nursing workforce and insisting on action to halt the exo-
dus from the from the profession. We are repeatedly calling for new thinking and action to invest more in nurs-
ing in every country. 
  
We will continue to fight for nurses in 2023.  For International Nurses Day 2023, we have chosen the theme Our 
Nurses. Our Future. We will launch this as a year-long campaign to raise the profile of nurses and show that in-
vestment in nursing will bring about the changes needed to improve health globally. 
  
As President of ICN, my vision for 2023 is to bring the nursing world together as a global force to further influ-
ence policy makers in order to improve global health. We must work together to achieve the Sustainable Devel-
opment Goals and Universal Health Coverage by 2030 – just seven years away.  To do this, we need urgent ac-
tion to recruit and educate more nurses as well as support our current nursing workforce. ICN will continue to 
develop nursing leaders to strengthen and improve future health systems.  To fulfil this important role, all nurses 
must be protected, respected and valued. As the global voice of nurses, ICN will lead this work to support and 
enable nurses to lead innovative and impactful health care solutions to our greatest health challenges. 
  
It has been an exciting and successful year for ICN and nursing across the world.  I thank all of you for support-
ing ICN and our work. We are so excited to meet many of you at the ICN CNR and Congress in Montreal next 
July! 
  
Thank you from the bottom of my heart for all that you do for nurses, for patients, for communities, for the 
world!  We have achieved so much in 2022 and I look forward to our progress in 2023! 



 

 
 

Поздравление за края на годината  

от д-р Памела Сиприано,  

Президент на Международния съвет на медицинските сестри 

 
 

Скъпи колеги, 
 
С наближаването на края на 2022 г. имам удоволствието да изпратя поздрави от името на борда и персо-
нала на ICN до нашите повече от 130 членове на национални асоциации на медицинските сестри и 28-те 
милиона медицински сестри по целия свят. 
 
Това беше първата година в моето президентство и беше предизвикателна година за медицинските сест-
ри по целия свят. Тъй като много страни излизат от по-сериозните заплахи на COVID-19, медицинските 
сестри все още страдат от последиците от пандемията, изправени пред недостиг на работна сила, липса 
на ресурси, ниско заплащане и неадекватни условия на труд. Това, съчетано с глобалните политически и 
социално-икономически кризи, кара много медицински сестри да обмислят напускане на професията и 
сме свидетели на граждански действия на медицински сестри в много страни, докато се борят за призна-
нието, достойнството и наградата, която заслужават. 
 
Но има и много светли моменти, които носят надежда и засилват увереността ни в издръжливостта на 
медицинските сестри и лидерите на нашите национални асоциации на медицинските сестри. 
 
 ICN продължава да лобира на най-високите нива на вземане на решения и определяне на политики за 
справедлив достъп до ваксини, за защитаване на правата и безопасността на медицинските сестри. Тази 
година изготвихме редица важни публикации, информационни листове, изявления и други доклади, по-
казващи ефекта от пандемията върху сестринската работна сила и настояващи за действия за спиране на 
излизането от професията. Многократно призовахме за ново мислене и действия за повече инвестиции в 
сестринските грижи във всяка страна. 
 
Ще продължим да се борим за медицинските сестри през 2023 г. За Международния ден на медицински-
те сестри през 2023 г. избрахме темата „Нашите медицински сестри - Нашето бъдеще“. Ще стартира-
ме едногодишна кампания, за да повишим имиджа на медицинските сестри и да покажем, че инвестици-
ите в сестринството ще доведат до промените, необходими за подобряване на здравето в световен ма-
щаб. 
 
Като президент на ICN, моята визия за 2023 г. е да обединя света на медицинските сестри като глобална 
сила, която допълнително да повлияе на политиците с цел подобряване на глобалното здраве. Трябва да 
работим заедно, за да постигнем целите за устойчиво развитие и универсалното здравно покритие до 
2030 г. – само след седем години. За да направим това, се нуждаем от спешни действия за наемане и 
обучение на повече медицински сестри, както и за подкрепа на настоящата сестринска работна сила. 
ICN ще продължи да развива лидери сред медицинските сестри, за да укрепи и подобри бъдещите 
здравни системи. За да изпълнят тази важна роля, всички медицински сестри трябва да бъдат защитава-
ни, уважавани и ценени. Като глобален глас на медицинските сестри, ICN ще ръководи тази работа, за 
да подкрепи и да даде възможност на медицинските сестри да водят иновативни и въздействащи реше-
ния за здравеопазване към нашите най-големи здравни предизвикателства. 
 
Беше вълнуваща и успешна година за ICN и медицинските сестри по целия свят. Благодаря на всички 
вас за подкрепата на ICN и нашата работа. Толкова сме развълнувани, че ще се срещнем с много от вас 
на ICN CNR и конгреса в Монреал следващия юли! 
 
Благодаря ви от дъното на сърцето си за всичко, което правите за медицинските сестри, за пациентите, 
за общностите, за света! Постигнахме толкова много през 2022 г. и очаквам напредъка ни през 2023 г.! 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 


