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ОТКРИТО ПИСМО
До
Д-р Венцислав Грозев,
Председател на
Българския лекарски съюз
Д-р Румен Велев,
Изпълнителен директор
на САГБАЛ "Шейново"
Всички медии
Уважаеми д-р Грозев,
Уважаеми д-р Велев,
Уважаеми журналисти,
Разтревожени сме от ескалиращата агресия към медицинските специалисти у
нас. Последният вандалски случай на хулиганско отношение с физическо
посегателство е този с д-р Албена Гагова от Втора АГ болница "Шейново" в София,
при който лекарката тежко пострада. Недопустимо е да се случват такива неща с
представители на медицинското съсловие, които денонощно с висок
професионализъм и отговорност спасяват, лекуват и се грижат за своите пациенти.
Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи се
присъединява към апела на Българския лекарски съюз да се предприемат бързи и
надеждни мерки за ограничаване случаите на посегателство срещу лекари,
медицински сестри и всички специалисти, които работят в системата на
здравеопазването.
Надяваме се българските пациенти и техните близки да преосмислят
отношението си към професионалистите в бели престилки, които са посветили
много години, за да постигнат високи знания и умения, които прилагат всекидневно
в името на здравето и живота.
Ние, медицинските специалисти казваме: "Не на агресията и неуважението
към нас!" и призоваваме обществото да ни подкрепи и съдейства, за да можем да
изпълняваме в сигурност нашите професионални задължения!
БАПЗГ подкрепя инициативата на Българския лекарски съюз всички да
покажем своето негодувание към насилниците и съпричастието си към
пострадалите от насилие по време на работа медицински специалисти и призовава
своите членове на 7 юли 2017 г. да си сложат синя панделка "НЕ НА НАСИЛИЕТО!"
и да останат с нея през целия ден.
С уважение:
Милка Василева,
Председател на БАПЗГ

гр. София
04.07. 2017 г.
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