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Изх. № 21/ 23.01.2019 г. 
 
ДО  
 
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 
 

ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 
ДИРЕКТОРИТЕ НА ЦСМП 
 
БЪЛГАРСКИЯ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ 
 
ФЕДЕРАЦИЯ НА СИНДИКАТИТЕ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО КЪМ КНСБ 
 
МЕДИЦИНСКА ФЕДЕРАЦИЯ КЪМ КТ "ПОДКРЕПА"  
 
ПАЦИЕНТСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
МЕДИИТЕ 
                                   
                               ОТВОРЕНО ПИСМО  

 

   ЗА 
 

             ПРЕВЕНЦИЯ НА АГРЕСИЯТА СРЕЩУ МЕДИЦИ 
 

  Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи изразява 
своето възмущение и безпокойство за поредния акт на агресия срещу медик, този 
път във Филиала за спешна медицинска помощ - Горна Оряховица към ЦСМП - 
Велико Търново. Вследствие на физическата и емоционална болка от 
саморазправата фелдшер Наталия Армянова подаде предизвестие за напускане. 
Колегите ѝ обмислят да подадат колективна оставка заради непрекъснатата 
вербална и физическа агресия,  на която са подложени по време на работа от 
страна на пациенти и техни близки. Местни медии съобщиха, че по време на 
последното си дежурство екипът на ФСМП - Горна Оряховица е бил подложен на 
нова порция агресия - пациенти са блъскали по вратата и са счупили бравата ѝ; 
друг пациент в алкохолно опиянение се е опитвал да пререже вените си с нож. По 
чудо никой от медиците не е пострадал.  

 

  БАПЗГ многократно е апелирала за толерантност и уважение от страна на 
пациентите и на цялото общество към лекарите и професионалистите по здравни 
грижи, които с висока професионална подготовка, отговорност и всеотдайност 
помагат на хора, нуждаещи се от спешна медицинска помощ 24 часа в 
денонощието. Случаите на агресия обаче не намаляват, а напротив - растат 
лавинообразно. Затова Българската асоциация на професионалистите по здравни  
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грижи стартира национална кампания за превенция на агресията. В рамките на 
инициативата ще бъдат проведени няколко дискусии, на които ще бъдат 
поканени представители на Министерството на здравеопазването, Прокуратурата 
на Република България, Центровете за спешна медицинска помощ и спешните 
отделения в болниците, синдикатите и пациентските организации. Разчитаме и 
на подкрепата на психолозите, социолозите, здравните медиатори и медиите. 
Бихме искали да се чуят различните гледни точки към проблема и да се потърсят 
нужните подходи, мерки и механизми за спадане на напрежението и гарантиране 
на сигурност и спокойствие на работното място, така че спешните медици да 
могат да изпълняват служебните си задължения по най-добрия начин.  

  

 Първата дискусия за превенция на агресията над медици ще се състои през 
февруари 2019 г. - допълнително ще уточним мястото и датата на провеждането ѝ. 
Разчитаме на партньорството на всички заинтересовани страни в името на цялото 
общество.  
 

           
С уважение:                              

            Милка Василева,                                       
Председател на УС на БАПЗГ                      


