
ЛЕКАРИТЕ В ИСПАНИЯ ЗАПОЧНАХА ОБЩА СТАЧКА 

В РАЗГАРА НА ВТОРАТА ВЪЛНА НА COVID ПАНДЕМИЯТА 

 

 Лекарите в Испания започнаха обща стачка в разгара на втората вълна на COVID 

пандемията, съобщават световните информационни агенции.  За това информира 

Zdrave.net на 28.10.2020 г. като се позова на Euroweklynews.com.  

 

Медиците предприемат тази стъпка в знак на протест срещу потъпкването на правата 

им в сектора и призовават за качествено здравеопазване. Те изтъкват като причини 

високата несигурност на работното място и рязкото влошаване на системата на 

обществено здраве. 

 

Безсрочната стачка е свикана от Изпълнителния комитет на Държавната 

конфедерация на медицинските съюзи (CESM) и ще се провежда в последния вторник на 

всеки месец - с изключение на официален празник, ако има такова съвпадение - до 

получаването на задоволителен отговор от администрацията. 

 

Протестите на лекарите са предизвикани и от факта, че тези дни бе одобрен Закон за 

Кралския указ 29/2020, който позволява, наред с други неща, управителните органи на 

лечебните заведения – здравните бордове, да наемат по изключение медицински 

персонал от страни извън ЕС или да назначава сестри на мястото на лекари. 

 

Според CESM този закон поставя „кръпка на катастрофалната политика за управление 

на човешките ресурси, която е провеждана досега от различните администрации и 

застрашава както качеството на грижите на Националната здравна система в ущърб на 

пациентите, така и условията на труд за професионалистите“ . 

 

Синдикатите са поискали среща с министъра на здравеопазването Салвадор Ила като 

знак за добра воля и желание за диалог. Синдикалистите уверяват, че еднодневните 

стачки са организирани по начин, който да се „отразява възможно kdx-малко на 

предоставянето на здравни грижи на пациентите“. 

 

Според вестник „El Mundo“, това е първата обща стачка на лекари в Испания от 25 

години насам, а в нея участват над 150 000 медици. 

 

Само преди дни Барселона, столицата на Каталуния, бе обхваната от протест на млади 

лекари, които се съблякоха в знак на протест срещу ниските заплати, тежките дежурства, 

които полагат като мобилизирани заради пандемията, липсата на помощ от по-опитни 

колеги, на които да се доверят при трудни случаи и неяснотите около специализацията 

им, прекъсната заради извънредната епидемична ситуацията.  


