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Изх. № 155/07.08.2018 г. 
ДО 
 
Д-Р СВЕТОЗАР БАЙЧЕВ, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА МБАЛ - ДОБРИЧ  
Д-Р ИВАН МАДЖАРОВ,  
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БЪЛГАРСКИЯ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ 
 
 
УВАЖАЕМИ Д-Р БАЙЧЕВ, 

 УВАЖАЕМИ Д-Р МАДЖАРОВ, 
 

 Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи изразява 
своята подкрепа и съпричастност към д-р Мариана Москова от Отделението по 
педиатрия на МБАЛ - Добрич, която е била подложена на заплахи и грубо 
отношение от бащата на малка пациентка по време на дежурството ѝ на 5 август 
2018 г.  За щастие благодарение на бързата реакция на млад мъж, медицинския 
екип и съдействието на полицията е предотвратена възможността на агресора да 
се саморазправи с лекарката, но е успял да нанесе материални щети в 
отделението.    
 Това е поредният случай на проявена агресия от близък на пациент към 
медицинско лице. Подобно поведение е  абсолютно недопустимо, както според 
човешките норми, така и според  нормите на българското законодателство. 
Подобни посегателства водят до тежки морални, физически и психически травми. 
Българските медици са положили и продължават да полагат много усилия, за да 
бъдат отлични професионалисти и да служат със знание и любов на своите 
пациенти. Не бива да допускаме да се превръщат в боксови круши на хора, които 
изливат по първичен недоволството си, без да мислят за последствията.   
 Ние от БАПЗГ вярваме, че само общите усилия на съсловните и 
пациентските организации, отговорните институции и цялото общество могат да 
ограничат и премахнат проявите на агресия срещу медици, докато те изпълняват 
своя човешки и професионален дълг. Нужно е обществото да знае повече за труда 
на лекарите и специалистите по здравни грижи, които заслужават не само 
уважение, но и обществено признание.    
 БАПЗГ призовава всички за повече човечност, толерантност и бдителност! 
  
          
         С уважение:               
 Милка Василева,                                                                    
 Председател на БАПЗГ                                                         




