
УВАЖЕМИ КОЛЕГИ, 

СТУДЕНТИ, ДОКТОРАНТИ И СПЕЦИАЛИЗАНТИ 

 

Обръщам се към вас по повод 7 април -  професионалния празник на 

работещите в здравеопазването и Световен ден на здравето.  

Днес, преди всичко друго трябва да отдадем почит за паметта на медиците 

и здравните специалисти,  които загубиха живота си в битката с коварната болест 

COVID-19.  

  

Поклон пред техния професионализъм, всеотдайност и саможертва! 

 

Световния ден на здравето е глобална инициатива, която приканва всички 

общества, да се фокусират върху едно здравно предизвикателство със световна 

значимост, а именно пандемията от коронавируса COVID-19. Акцентирайки върху 

новите здравни проблеми, Световният ден на здравето дава възможност да се 

стимулират колективните усилия по опазването на живота и здравето на хората и 

тяхното благоденствие, като създаването на ваксина и лекарства срещу 

коронавируса. Всичко това нямаше как да бъде възможно, ако световните умове в 

областта на медицината не се бяха обединили срещу общия „враг“.  

Лекарите – специалисти и преподаватели от Медицински факултет на 

Медицински университет – София рамо до рамо със световните специалисти в 

областта на  медицината и фармацията, се стремим да открием лек срещу  малко 

познатия коронавирус COVID-19. Неуморно българските лекари и възпитаниците 

на Медицински факултет при Медицински университет – София с достойнство 

работят в полза на обществото в борбата със заразата, доказвайки своя висок  

професионализъм, морал и съпричастност и това е достоен пример за младите 

поколения студенти, специализанти и докторанти.  

Скъпи студенти, обръщам се към всички вас в навечерието на този ден и ви 

приканвам – колкото и да е сложно в днес обучението не губете вяра и полагайте 

все така усилия в овладяването на професията, за да защитите името на нашата 

вековна образователна институция. 

Скъпи колеги преподаватели, на вас се пада нелеката задача в това преломно 

време да се справите освен с предизвикателствата на медицинската професия и 

преподаването предизвикани от световната пандемия и в защита на здравето  и 

живота на студентите, пациентите, нашите близки и приятели.  

 

За мен е чест да ви поздравя!  

Пожелавам ви здраве, сили  и творчески успехи в професията и живота! 

 

Честит Световен ден на здравето! 

 

  


