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      СКЪПИ МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ, 

СКЪПИ ДОБРОВОЛЦИ И СЪГРАЖДАНИ, 

УВАЖАЕМИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ИНСТИТУЦИИ И ЛЕЧЕБНИ ЗВЕНА, 

В навечерието сме на най-светлия християнски празник – Великден. За първи път сме 
изправени пред огромно предизвикателство, което грози цялото човечество – непознатият 
доскоро вирус COVID-19 се разпространи по целия свят, дебне коварен и невидим отвсякъде. И 
в тези условия на върховни изпитания и върховно напрежение Вие – лекари, специалисти по 
здравни грижи, санитари, доброволци, дарители, ръководители на институции и лечебни звена – 
давате най-доброто от себе си, за да се справим с кризата по възможно най-добрия начин.  
 

На първата линия на фронта в битката срещу смъртоносния коронавирус сте Вие, скъпи 
колеги - с маски, ръкавици, защитни облекла, шлемове, с висок професионализъм и морал, 
изпълнени с любов към своите пациенти, с вяра, смелост и решителност. И колкото и да е 
трудно, колкото и опасности да има пред Вас, колкото и да е уморително и болезнено Вашето 
ежедневие през последните седмици, Вие продължавате да лекувате, да се грижите, да правите 
и невъзможното, за да спасите своите пациенти от смъртоносната хватка. Защото засега няма 
доказан терапевтичен алгоритъм за опасната болест. И докато учените създават нови лекарства 
и ваксини, Вие продължавате да изпълнявате Вашата светла мисия по всяко време на 
денонощието. Тези Ваши осъзнати усилия получават любовта и подкрепата на Вашите 
семейства, на хиляди хора и компании, които даряваха и продължават да даряват средства 
според възможностите си, включвайки се в многобройните дарителски кампании. Така стана 
възможно да се закупят лични предпазни средства, дезинфектанти и апаратура, които са нужни 
за работа Ви в новите условия, в които сте поставени. Благодарим на всички, които изпращат 
средства и дарения и за Националната кампания на Българския лекарски съюз „ЗА ГЕРОИТЕ В 
БЯЛО“, която се осъществява в партньорство с БАПЗГ. Огромното предизвикателство, през 
което преминаваме, ни показва, че само в дух на единение и солидарност можем да намерим 
верните решения и да продължим напред. 

  
Скъпи колеги, много от Вас ще бъдат на работа в Деня, когато се отбелязва Христовото 

Възкресение. Защото Вие следвате призванието си да лекувате и помагате! Защото Вие сте 
СПАСИТЕЛИТЕ В БЯЛО със смели и благородни сърца, които на практика показвате какви 
трябва да бъдем в това време на предизвикателства и промени във всички сфери на живота! 
Целият свят днес се равнява по Вас, защото Вие сте изразители на Христовия завет като 
помагате на нуждаещите се от медицинска помощ със знания, вяра и любов!  

 

БЪДЕТЕ ЗДРАВИ И БЛАГОСЛОВЕНИ! 
 

НЕКА ЗАЕДНО УСЕТИМ В СЪРЦАТА СИ ХРИСТОВОТО ВЪЗКРЕСЕНИЕ!           
 

С уважение, 
 

Милка Василева,                                          18. 04. 2020 г. 
              Председател на УС на БАПЗГ                     гр. София     
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