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Женева, 04 Март 2022 г. 

 

Относно: FDI призовава за спазване на медицински неутралитет в Украйна 

 

 Световната дентална федерация (FDI) е солидарна със здравната общност и с 

Украинската дентална асоциация и изразява дълбока загриженост относно конфликта в 

Украйна. Ние призоваваме за международния принцип на медицински неутралитет и 

правата на човека, които трябва да се спазват и зачитат. 

 Ескалиращата здравна криза в Украйна дълбоко разтревожи FDI. Искаме да 

подчертаем, че медицинските заведения и здравните работници не трябва да стават 

военни мишени. Трябва да бъде осигурена защита на здравните работници, включително 

и на лекарите по дентална медицина и денталните екипи. Трябва да се гарантира 

сигурността на здравния персонал и здравните специалисти не трябва да бъдат 

възпрепятствани да изпълняват професионалните си задължения.  

 Президентът на FDI, проф. Ихсан Бен Ая каза: „Във времена на военни 

конфликти и граждански вълнения трябва да бъде разрешено медицинските услуги да 

продължат без никаква намеса. FDI изисква доставчиците на здравни услуги, като 

лекарите по дентална медицина и денталните екипи да могат да продължат безопасно да 

изпълняват своите задължения. Трябва да се вземат всички необходими мерки, за 

осигуряване на безопасен достъп до здравни грижи на пациентите и пострадалите. 

Моите най-дълбоки мисли и молитви са с моите украински колеги, с които съм 

солидарна.“  

 „Благодарение на професионалното единство на лекарите по дентална медицина 

под егидата на FDI е създадена гореща линия за подкрепа на лекарите по дентална 

медицина бежанци от Украйна. Лекарите по дентална медицина от Полша и Молдова 

оказват необходимата помощ на своите колеги бежанци, които са предимно жени с деца. 

Можете да се свържете с Украинската дентална асоциация чрез горещата линия за 

подкрепа.“ добавя д-р Мазур, президент на Украинската дентална асоциация. 

 FDI осъжда използването на сила над медицинските заведения и подчертава, че 

възпрепятстването на лекарите по дентална медицина и други здравни работници да 

изпълняват задълженията си е явно нарушение на международното право и по специално 

на Женевската конвенция и Протоколите към нея. Освен това излага на риск живота на 

безброй цивилни. FDI призовава да се зачита работата на здравните работници и 

неутралитета на здравните институции. 

 

Искрено Ваши, 

 

Проф. Ихсан Бен Ая  Г-н Енцо Бондиони 

Президент на FDI   Изпълнителен директор на FDI 

 

  

 


