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ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ТРЕТАТА 
НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ 
НА РЕНТГЕНОВИТЕ ЛАБОРАНТИ

П О З Д Р А В И Т Е Л Е Н    А Д Р Е С 

Позволете  ми  в  днешния  особено  вълнуващ  ден,  в  който  се  
открива  третата  Национална  конференция  на  рентгеновите 
лаборанти,  да  ви  предам  поздравите  и  искрените  пожелания  на  
Управителния съвет на Българската асоциация на професионалистите 
по здравни грижи за  ползотворна работа. Изказвам нашето дълбоко  
уважение към отговорната ви и незаменима за успешния лечебен процес 
професия, за която се изискват много знания и умения, високо чувство 
за отговорност и преди всичко призвание.  

Горди  сме,  че  рентгеновите  лаборанти  са  част  от 
многобройната  армия  на  професионалистите  по  здравни  грижи.  С  
всекидневната си работа те допринасят много за издигане престижа 
на  съсловието  ни.  Знам,  че  както  на  всички  работещи  в  
здравеопазването  така  и  на  вас  не  винаги  е  лесно,  че  хроничното  
недофинансиране  се  отразява  негативно  върху  условията,  в  които 
работите и  възнаграждението, което получавате. Но в същото време  
съм уверена, че ще преодолеете всички трудности и ще продължите да 
работите тук,  в  родината  си.  Искам  да  ви  уверя,  че  УС на  БАПЗГ  
винаги  ще  бъде  до  вас,  че  можете  да  разчитате на  помощта  ни   в  
отстояване на правата си. 

Бъдете все така дръзки и смели, силни и борбени!  

Пожелавам успешна работа на конференцията!

Милка Василева,

Председател на УС на БАПЗГ

8 юни 2012.  
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