ИЗЯВЛЕНИЕ
ОТ
БЪЛГАРСКА БОЛНИЧНА АСОЦИАЦИЯ

Уважаеми пациенти и граждани,
Във връзка с обявеното вчера, 13.03.2020 г., извънредно положение в
Р.България, отправяме следното:
Извънредното положение е един от най-сериозните инструменти на правителството,
което позволява да се ограничат временно основни права и свободи на гражданите. В
случая, целта на извънредните мерки е да ограничат разпространението в страната ни на
Коронавирус, който се разгърна като световна пандемия.
Във вчерашния ден Болниците - членове на ББА в различните градове на страната,
взеха участие в заседанията на местните щабове за реакция.
Докато всички софийски болници – държавни и частни, бяха на съвещание при
кмета на столицата - г-жа Фандъкова, за обсъждане на идеите за действие в
ситуацията, от трибуната на Народното събрание, депутати от някои партии правеха
политически изявления.
В тази тежка за страната ни и света криза, не е момента да се спекулира и
нагнетява напрежение и страх в населението, чрез политическо говорене.
Българска болнична асоциация още преди дни заяви от името на членовете си, че
всичките са изпълнили указанията, подадени им към момента от РЗИ, и са в
готовност да се включат с предоставяне на екипи, апаратура и легла в борбата с
COVID-19.
Всички тези действия естествено е да се съгласуват и с Националния кризисен
щаб, който е създаден именно за да определи начина на действие в страната и да
обезпечи средствата и процедурите, по които това да се случи.
За нас този въпрос не стои - Лечебните заведения, независимо от тяхната форма на
собственост следва и са, в пълна готовност да организират лечението на гражданите, при
нарастваща вълна от усложнения на заразени с коронавирус, съобразно и конкретните
указания на Националния кризисен щаб.

Междувременно, в друг местен щаб – в град Пловдив, под ръководството на
областния управител г-жа Каназирева, беше координирано между всички лечебни
заведения в региона – кой с колко дихателни апарата и инфекциозни легла може да се
включи към настоящия момент.
Призоваваме всички да бъдем внимателни, позитивни, отговорни и осъзнати пред
опасността от последиците от болестта.
Призоваваме да дадем нашето уважение и благодарност към лекарите, сестрите и
санитарите, които са на предната линия в борбата с епидемията и последиците от нея. Нека
да им помогнем с нашата морална подкрепа и добри думи, а не с изявления, неотговарящи
на реалната ситуация в страната.
14.03.2020 г.

УС на ББА

