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Грижи с уважение за раждащите 
жени 

адв. Елена Атева 
 
 

 

. 

ФОНДАЦИЯ „РОДИТЕЛИ ЗА РОДИТЕЛИ”              

 
Проект «Стратегия за дългосрочна застъпническа кампания за 

спазване на човешките и гражданските права в майчиното 
здравеопазване» 

 
 
 
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени 
организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата 
отговорност за съдържанието на документа се носи от сдружение „Родилница“ и фондация „Родители за 
родители“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното 
становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на 
Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България. 

Доклад на Баузър и Хил за видовете 
нарушения 

• Физически тормоз 
• Липса на съгласие 
• Липса на лична неприкосновеност/Лични данни и 

информация 
• Липса на уважение 
• Дискриминация 
• Отказ от грижи 
• Задържане в медицински институции 
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Нова класификация предложена от 
СЗО/Джонс Хопкинс 
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• Физическо насилие 
• Сексуално насилие 
• Вербално насилие 
• Стигматизация и дискриминиране 
• Незачитане на професионални стандарти за грижа 
• Лоша връзка между жените и предоставящите услуги 
• Състоянието на здравната система и нейните 

ограничения   
(Виж още Апендикс 1) 

Какви са причините? 
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На ниво политика и управление На ниво болница и предоставящи 

услуги 

На ниво общество 

Непознаване на международни 

конвенции 

Липса на познаване на правата на 

пациентите 

Няма баланс на силата 

Липса на правни способи за търсене 

на отговорност 
 

Неадекватна инфраструктира, която 

води до лоши условия на работа 

На пострадалите им е трудно да 

търсят правосъдие 

Недостатъчно финансиране за 

родилни грижи 

Недостатъчно персонал, което води 

до високи нива на стрес 

Липса на познания за правата на 

жените по време на раждане 

Липса на лидери в областта на 

уважението и премахване на 

насилието над жени по време на 

раждане 

Лош контрол/надзор  Нормализиране на неуважението 

  Липса на професионална подкрепа  Липса на автономност и 

овластяване на жените 

  Слабо въвеждане на стандарти и 

насоки за качеството на грижи 
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Липсата на уважение е 
животозастрашаваща 
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Човешки права – за всеки човек 
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• Международно признати 
• Правно гарантирани 
• Универсални 
• Не могат да бъдат снети или отнети 
• Равни, взаимно свързани и взаимнозависими – зачитането на 

определено право зависи от зачитането на други права, никое 
право не е по-важно от другите 

• Фокус върху достойството на индивида 
• Защитават групи и индивиди 
• Съзадават задължения за държавата и за трети лица 
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Интервенции, базирани на човешките права 
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1) Подкрепяща правна и политическа среда 
- прокарването, допълването или отмяната на закони и 

политики, така че те да отговарят на човешките права 
2) Участие 
- реалното участие на жените, включително и тези от 

уязвими и маргинализирани групи, във формулирането, 
въвеждането, и мониторинга на политики, които се 
отразяват на тяхното здраве 

3) Равнопоставеност и липса на дискриминация 
- дискриминация на базата на пол, възраст, раса, етническа 

принадлежност, доход, и местонахождение, сериозно 
подкопава реализирането на човешките права. 
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4) Планиране и бюджет 
- държавите имат задълженние да предприемат стъпки за 

постигането на нарастващото реализиране на правото на 
здраве на жените до предела на ресурсите си.  

5) Услуги базирани на човешките права  
- здравните заведения, стоки и услуги са качествени, 

достатъчно като количество и са физически и 
икономически достъпни, без дискриминация. 

6) Отговорност 
- силни механизми за отговорност, които включват 

обезщетение, оздравителни мерки и гаранции, че 
нарушението няма да се повтори.  
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Заедно можем повече! Благодаря ви за вниманието. 


