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ПОЗИЦИЯ НА БАПЗГ  

по повод недопустими действия на антиваксъри  

срещу медицински ваксинационен екип във Варна 

 

 Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи 
остро осъжда недопустимата вербална агресия, проявена от антиваксъри 
към ваксинационен медицински екип на ДКЦ 1 „Света Клементина - 
Варна“. Вследствие на обидните и груби думи, медиците са били 
принудени да преустановят ваксинационния процес срещу COVID-19. 
Недоумяваме как са възможни подобни действия в условията на растящ 
брой на заболелите с коронавирусна инфекция и научно доказана 
превенция на ваксините срещу тежко протичане на болестта и летален 
изход.  
 

Редица страни в ЕС и света въведоха със законодателни мерки  
задължителна ваксинация срещу коронавируса на медицински лица и 
други групи от хора, за да се ограничи разпространението на опасния 
вирус, което ще предпази децата и рисковите групи от заразяване, както и 
обществото като цяло. В България ваксинацията срещу COVID-19 е 
доброволна и всеки според своята информираност, желание и възможност 
може да се ваксинира безплатно с избрана от него ваксина. Това, че някои 
отричат ползите от ваксините в XXI век, включително и срещу COVID-19,  е 
анахронизъм и абсолютно необосновано нито от гледна точка на 
медицинската наука, нито от гледна точка на обществената и личната 
здравна полза.  

 
БАПЗГ апелира тези, които не са се ваксинирали срещу 

коронавируса и нямат противопоказания, да го направят. В авторитетни 
научни медицински издания има много публикации за ползата от 
ваксините. Затова и заедно с Българската болнична асоциация 
продължаваме информационната кампания за насърчаване на 
ваксинацията срещу COVID-19 като публикуваме експертните мнения на 
водещи медицински специалисти.       
 
 Милка Василева,                                      20.09. 2021 г. 

Председател на УС на БАПЗГ               гр. София  
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