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associations representing the millions of nurses worldwide.  Operated by nurses and leading nursing 
internationally, ICN works to ensure quality nursing care for all and sound health policies globally. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Уважаеми колеги, 
 

С голямо удоволствие Ви информирам, че по-рано днес ние стартирахме 
една песен, посветена на всички медицински сестри по света, "Аз съм 
медицинска сестра", поръчана от ICN, написана от нашия талантлив колега 
Колин Париш. 

Ние искаме "Аз съм медицинска сестра“ да се превърне в химн на 27-те 
милиона медицински сестри по целия свет и се надяваме, че вие ще се 
присъедините към нас в разпространението на песента сред членовете на 
своите асоциации и техните семейства и приятели. С вашата помощ ние сме 
сигурни, че химнът ще има голям успех, тъй като текстът отразява смелостта и 
силата на духа на медицинските сестри, особено в условията на пандемия. 

Ние се надяваме, че както песента така и придружаващото видео, които са 
изпълнени от Тонга Nurses хор, ще Ви харесат, като се има пред вид, че те са 
положили изключителни усилия да сътворят химна в условията на пандемия. 

Печалбата от продажби ще отиде за Международната фондация 
Флорънс Найтингейл на ICN, включително и за нейния проект за подкрепа на 
Фонд за образовани на момичета. Фондацията, както вие знаете, подпомага и 
допълва работата и целите на ICN, включително и чрез напредъка на 
образованието, научните изследвания и услуги за общественото благо.  

"Аз съм медицинска сестра" е записана по време на разгара на COVID-
19 пандемията. Химнът е достъпен за закупуване на уебсайтовете на Apple 
Music, Google Play, Amazon, Spotify и други за музикални продажби/стрийминг.   
Можете да го гледате и да се наслаждавате на видеото за безплатно гледане в  
YouTube, но моля, насърчавайте вашите колеги, приятели и семейства да 
изтеглят химна, за да се генерира печалба за тази велика кауза. 

Моля, подкрепете този проект по който и да е начин, за да превърнем 
песента “Аз съм медицинска сестра“ в прекрасен професионален хит! 

  
С най-топли пожелания, 
Анет Кенеди  
Президент  
на Международния сестрински съвет 
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