
  

  

ЧЛЕНОВЕТЕ НА АСОЦИАЦИЯТА НА УНИВЕРСИТЕТСКИТЕ БОЛНИЦИ В БЪЛГАРИЯ 

 СЕ ОБЯВЯВАТ СРЕЩУ АГРЕСИЯТА 

И НАСИЛИЕТО НАД РАБОТЕЩИТЕ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО  

 

През последните дни темата за насилието над лекарите за пореден път влезе 

във фокуса на публичното говорене. За нас лекарите, медицинските 

специалисти и за всички, които работят в болниците обаче, тя никога не е 

преставала да бъде част от проблемите, с които се сблъскваме.  

Ние, членовете на Асоциацията на университетските болници в България 

категорично осъждаме всеки акт на насилие и агресия срещу работещите в 

сферата на здравеопазването и считаме за недопустимо да се оказва насилие 

върху хората, които денонощно спасяват човешки животи и се грижат за 

здравето на всички български граждани.  

От позицията на съпричастни и потърпевши, подкрепяме колегите и 

пострадалата д-р Албена Гагова от болница "Шейново" и призоваваме за 

незабавно предприемане на законодателни промени, гарантиращи сигурност 

на работещите в сферата на здравеопазването по време на изпълнението на 

професионалните им задължения. Животът и здравето на българските медици 

трябва да бъде защитен категорично и безусловно! Уверени сме, че 

инкриминирането на посегателството или нанасянето на телесна повреда на 

медици, ще окаже нужното влияние върху обществото и ще доведе до 

изчезването на тази почти ежедневна порочна практика. 

Настояваме насилниците да получават адекватни наказания за престъпните си 

деяния и призоваваме всички правоохранителни и правораздавателни 

институции в Република България да гарантират справедливостта и 

сигурността, така че българските лекари, професионалистите по здравни 

грижи и санитарите да работят при нормалния условия, без да се притесняват 

за сигурността и живота си. Време е да получим това си право, за да 

продължим да се грижим безусловно за здравето на българските граждани, 

което е наш дълг и призвание! 



  

  

Лица за контакт: 

Проф. д-р Валентин Игнатов, дмн                                 

Председател на УС на АУБ 

Тел. +359 888 217 573 

e-mail: aub@aub.bg 

 

Доц. д-р Костадин Ангелов, дм 
Член на УС на АУБ 
Тел. +359 888 611 275 
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