
ПОЛИ ПАНТЕВА

- Д-р Маджаров, през 
изминалата седмица 
имаше няколко случая 
на нападения над меди-
цински лица, а лекарите 
от Горна Оряховица до-
ри подадоха колектив-
на оставка...

- Така е, ние подкрепи-
хме колегите си и катего-
рично заявихме, че не е 
нормално медиците да 
стават заложници на 
собственото си призвание 
и докато се борят да спа-
сяват човешки живот, да 
бъдат принуждавани да 
защитават своя собст-
вен.

- В това изявление на 
БЛС заявихте също, че 
е важно да бъде създа-
ден работещ механи-
зъм, който да защити 
лекарите на работното 
им място. Имате ли кон-
кретни предложения?

- Смятам, че механи-
змът трябва да се отнася 
за всеки - независимо да-
ли е лекар, учител, поли-
цай... Всеки, който изпъл-
нява служебните си за-
дължения, трябва да бъ-
де защитен адекватно и 
ефективно от закона.

- Статистиката обаче 
показва, че ефективни-
те присъди след напа-
дение над лекари са из-
ключително малко. То-
ва според вас кара ли 
медиците да се чувст-
ват още по-незащите-
ни?

- Да, категорично. Не е 
нормално българският 
лекар да се страхува да 
ходи на работа. Незави-
симо че в много от спеш-
ните отделения има каме-
ри, се стига до насилие, а 
понякога дори се оказва, 
че няма достатъчно дока-
зателства за ефективна 
присъда. Нужно ли е да 
има смъртен случай на 
лекар, за да вземем мер-
ки и да разберем, че в 
подобни случаи трябва 
да прилагаме закона с 
цялата му строгост?

- Смятате ли, че е въз-
можно да се стигне до 
фатален случай?

- Надявам се, че не е, 
но опитът и практиката в 
други държави показват, 
че е възможно. Точно за-
това трябва да се пред-
приемат превантивни 
мерки за защита на ле-
карското съсловие. А не 
да чакаме да се случи 
най-лошото. И в тази 
връзка смятам, 
че освен 
каме-

ри трябва да има и ефек-
тивна охрана в отделени-
ята, в най-критичните 
точки, защото в действи-
телност има места, къде-
то агресията е част от 
ежедневието на колеги-
те.

- Преди няколко годи-
ни се заговори за черен 
списък на пациентите, 
проявили агресия над 
лекари. Стои ли тази 
идея на дневен ред?

- Аз не разбирам какво 
означава „черен списък 
на пациентите“. Не знам 
дали е възможно да се 
слагат табла на срама 
във всяко спешно отделе-
ние. Мисля, че по-важно-
то е наказанията, които 
са предвидени в закона, 
да се прилагат бързо и да 
не се вземат предвид 
смекчаващи вината об-
стоятелства от рода на 
„аз бях изнервен, бях 
афектиран или бях под 
напрежение“. Защото то-
ва е един от големите 
проблеми. Взима се пред-
вид, че съответното лице 
е с чисто криминално ми-
нало и е било поставено 
под голя- м о 
н а -

прежение, но не се взима 
предвид напрежението, 
на което са подложени 
лекарите всеки ден. Така 
че смятам подобни оп-
равдания за недопусти-
ми, когато има упражнена 
агресия над медицинско 
лице.

- Какви според вас са 
основните причини за 
нападенията на меди-
цински лица?

- Причините са много и 
една от основните е, че с 
времето се е натрупало 
напрежение и някаква 
подсъзнателна ярост у 
една по-малка част от об-
ществото, която има по-
ниско образование. За-
щото според мен агреси-
ята към медицинско лице 
е свързана с интелекта 
на човека, който я проя-
вява. Един образован, ин-
телигентен гражданин 
няма да се превърне в 
насилник на лекар или 
учител.

- Физическата агресия 
обаче не е единствена, 
много често има и вер-
бална, със заплахи…

- Факт е и вербалната 
агресия също влияе нега-
тивно, но нашата профе-
сия е такава, че сме 
принудени да се 
сблъскваме с не-
щастието на хо-
рата, с техните 
болки и загуби. 
Срещаме се с 
тях, когато те 
са притеснени и 
има критична 
ситуация за тях-
ното или на 
близките им 
здраве. Аз в 
своята практи-

ка съм се 

срещал много пъти с вер-
бална агресия. Но смея 
да твърдя, че в голямата 
си част моите колеги са 
си изградили някакъв за-
щитен, психологически 
механизъм срещу това. 
Докато срещу физиче-
ската агресия това е не-
възможно.

- Смятате ли, че случ-
ващото се има връзка с 
този глад за кадри на-
ред с недофинансира-
нето и останалите про-
блеми, които тормозят 
лекарската гилдия?

- Категорично агресия-
та помага да нараства то-
зи дефицит на кадри. И 
не само сред лекарите. 
Това важи в особена сила 
за медицинските сестри, 
които така или иначе са 
малко, а поставени пред 
избора да работят и да 
бъдат обиждани и унижа-
вани, много от тях изоб-
що се отказват от профе-
сията или заминават.

- Ядосани ли сте, или 
сте повече обидени от 
случващото се с ваши-
те колеги?

- Аз съм ядосан, а от 
срещите с колегите, по 
време на които сме ко-
ментирали това – смятам, 
че и те са ядосани. Защо-
то отдавна спряхме да се 
обиждаме. А дори и да 
сме обидени, това е не-
що, което всеки преживя-
ва вътре в себе си и про-
дължава напред. Но това, 
на което ставаме свиде-
тели сега, то не е просто 
обидно.

- От здравното минис-
терство заявиха, че ще 
сезират главния проку-
рор за последните слу-
чаи на агресия над ме-
дици. Това ли са първи-
те крачки към адекват-

ни мерки от страна 
на държава-
та?

- Лично аз 
и при този 
министър, и 
при пре-
дишни т е 
винаги съм 
в ижд а л 
опит за 
а д е к -
в а т н о 
пове -

дение и съпричастност. 
За съжаление обаче това 
много често се оказва не-
достатъчно. Защото пак 
казвам – ние имаме ня-
какво криворазбрано усе-
щане, че на първо място 
трябва да се защити аг-
ресорът, да му се влезе в 
положението, защото е 
бил изнервен под влия-
ние на афект. И така у 
част от обществото се 
поражда усещането, че 
подобно нещо е допусти-
мо, простимо и дори може 
да остане безнаказано. А 
през един лекар на ден 
могат да минат 20, 30, 40 
човека с различни про-
блеми. И ако всеки от тях 
реши да бъде агресивен? 
Тогава какво? Така че, да 
– аз подкрепям действия-
та на министъра, но те 
трябва да бъдат подкре-
пени от закона и от съда. 
Да се действа възможно 
най-бързо, да се прилага 
Наказателният кодекс и 
да има ефективни присъ-
ди.

- А каква е вашата по-
зиция по отношение на 
случващото се в ТЕЛК? 
Вие заявихте, че са не-
обходими доказател-
ства за извършените 
нарушения.

- На всички ни е ясно, че 
има нарушения. Това, ко-
ето исках да поясня, е, че 
когато прокуратурата ка-
же първата буква „А“, е 
редно да стигне до края и 
да видим и в този случай 
ефективни наказания. 
Защото, макар и членове 
на БЛС, ние не смятаме, 
че трябва да защитаваме 
някого, ако той е нарушил 
лекарската етика, напи-
сал е фалшива диагноза 
или фалшив ТЕЛК. Имен-
но такива са твърденията 
на прокуратурата. Но ако 
не стигнем до доказване-
то на тези твърдения, то-
ва ще звучи по-скоро като 
оклеветяване на лекари-
те, а и ще позволи подоб-
ни практики да продъл-
жават. Ние не искаме то-
ва и затова казвам, че 
искаме доказателства, а 
колегите, които са изда-
вали фалшиви ТЕЛК ре-
шения, да понесат нака-
занието си.

- Кои са приоритетите 
на БЛС през тази годи-
на, какво предстои?

- Пред нас стои една 
година, в която ще тряб-
ва да участваме активно 
в изготвянето на новите 
медицински стандарти и 
в правилата за добра ме-
дицинска практика. Ос-
вен това имаме цяла го-
дина на разположение, 
за да направим възмож-
ното да реформираме по-
не донякъде начина, по 
който се заплащат меди-
цинските дейности. Осо-
бено в частта клинични 
пътеки. Защото е крайно 
време да спрем да пла-
щаме само за преминал 
пациент, а трябва да се 
взима предвид какво точ-
но е извършвано като ди-
агностика и лечение. Ис-
каме да направим така, 
че да се заплаща не в 
зависимост от това дали 
си направил минимума, а 
дали си направил опти-
малното за дадения па-
циент. Това може да се 
направи в по-кратки сро-
кове.
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l Д-р Маджаров за-
вършва Медицин-
ския университет 
– Пловдив
l Има специал-
ност по ушни, нос-
ни, гърлени боле-
сти и магистрату-
ра по здравен ме-
ниджмънт 
l През 2013 - 2014 
г. е директор на 
РЗОК - Пловдив
l Бил е председа-
тел на Българската 
болнична асоциа-
ция и управител на 
болница "Пълмед"
l Настоящият му 
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Това е той:
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