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Уважаеми колеги, на 09.03.2021 г. се случи нещо, което предизвика в мен и
колегите ми от гр. Кюстендил не само недоумение, но и определен гняв,
разочарование и институционално недоверие. Случаят е следният. На посочената
дата четири линейки и екипи от столичния ЦСМП дойдоха да поставят ваксини на
население от община Кюстендил. За „база“ на мероприятието бяха избрани две
села в близост до Кюстендил. Там бяха доведени за имунизация хора, без спазване
на критерии за риск, от други близо намиращи се села от кметове или кметски
наместници. На пръв поглед инициативата изглежда изключително хуманна ако
не бяха обаче останалите факти около събитието, които са следните:
•

•

Необходимите дози (600) за ваксинирани са получени от РЗИ Кюстендил
след телефонна заповед от МЗ след разпореждане на премиера. Този факт е
документиран от изказвания на кмета на община Кюстендил пред медиите.
Това предизвика у нас лекарите от областта недоумение, защото от
обявяването на старта на масовата ваксинационна кампания – фаза 4 и 5 в
която основните изпълнители трябваше да са ОПЛ и специално за целта
структурирани кабинети, но за същите ваксини няма. До същия ден ОПЛ от
областта са получили 850 дози ваксини, т.е. средно по 10 (десет) дози на
лекар.
Тази проява беше поощрена от самия министър на здравеопазването, който
лично посети едното от двете села. Това предизвиква гнева ни, защото
избраните села не са нито отдалечени, нито са без лекарско (на ОПЛ)
присъствие там. В същото време на територията на областта ни има
отдалечени на повече от 30 км селища, има махали с т.нар. етническо

•
•

население с инсуфициентно покритие от лекари. Може би, именно там
трябва да се насочат усилията на държавата и общините в подходящото
време.
Това е активно погазване на всякакъв ваксинален ред, приет с „Национален
план за ваксиниране срещу COVID-19 в Република България“.
Изпращането на четири линейки с екипите си при хроничния недостиг на
такива в столицата, за които всекидневно има сигнали от нуждаещи се или
пострадали и то в места където има лекари, има направени списъци с
желаещи да се ваксинират още от края на месец януари т.г., където всички
чинно чакаме реда се, е меко казано недопустимо и трудно обяснимо на хора,
които в този момент са имали нужда от тяхната помощ.
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