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Изх. № 20/30.01.2018 г.
ДО
Д-Р ТРИФОН ЙОРДАНОВ,
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА МБАЛ - ДОБРИЧ
УВАЖАЕМИ Д-Р ЙОРДАНОВ,

Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи изразява
своята подкрепа и съпричастност към лаборантката, която пострада тежко по
време на работа на 29 януари 2018 г. вследствие на агресията, упражнена върху
нея от млад мъж. Потресени сме от жестокостта, с която е постъпил този човек,
който впоследствие се оказа с криминално досие, според съобщението на Районна
прокуратура - Добрич.
Посегателството над лаборантката, която е с дългогодишен опит и се ползва с
уважението на своите колеги (не споменаваме името й по нейна молба), е
абсолютно недопустимо и според човешките норми, и според нормите на
българското законодателство. Агресорът си е позволил да нанесе удари над жена,
която изпълнява служебния си дълг, вследствие на което тя е получила тежка
черепно-мозъчна травма и е приета в Неврохирургията на МБАЛ - Добрич.
Подобни посегателства остават у потърпевшите тежки физически, психически и
морални травми. Българските медици, които са посветили много години на учене
и служене в името на живота и здравето на пациентите не бива да се превръщат в
боксови круши на първични хора, които изливат недоволството си за конкретен
случай или по принцип без да мислят за последствията.
Ние от БАПЗГ сме разтревожени от факта, че въпреки взетите мерки през
2017 г. за ограничаване на агресията от Министерството на здравеопазването,
МВР и Прокуратурата, случаите на насилие над медици продължават и дори се
превръщат в нещо подобно на епидемия.
БАПЗГ осъжда остро всеки акт на агресия и насилие над медицински
специалисти и призовава обществото за повече човечност, толерантност и
бдителност.
От името на Управителния съвет на БАПЗГ и лично от мое име пожелавам
бързо възстановяване на пострадалата лаборантка. Надяваме се, че тя ще намери
сили да надмогне стреса и болката, и ще продължи да следва своето благородно
призвание в името на всички пациенти, които имат нужда от медицинска помощ.
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