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ДО
Г-ЖА ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА,
КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Г-Н ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СОС
С КОПИЕ ДО
Г-ЖА МИЛКА ХРИСТОВА,
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СОС
С КОПИЕ ДО
Г-Н ДОНЧО БАРБАЛОВ,
ЗАМ. КМЕТ ПО ФИНАНСИТЕ,
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
С КОПИЕ ДО
Д-Р ВЕСЕЛИН МИЛЕВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА ПРИ
СОС
С КОПИЕ ДО
Д-Р МОНИКА ЧЕУЗ
ДИРЕКТОР НА
ДИРЕКЦИЯ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ”
ПРИ СО
ЧРЕЗ Г-Н ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ
ДО ВСИЧКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, ЧЛЕНОВЕ НА СОС

Уважаеми госпожи и господа,
Българското дружество по психодрама и групова терапия е едно от най-многобройните
и с най-дългогодишни традиции сред професионалните дружества, обединяващо
психотерапевти в областта на психодрамата и груповата терапия.
Неговото развитие е неразривно свързано с усилията на д-р Гълъбина Тарашоева,
която е един от неговите учредители през 1990 г., и първи председател на
Управителния Съвет на Дружеството.
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През 1993 г. д-р Гълъбина Тарашоева, с активната подкрепа на проф. Дейвид Кипър и
съдействието на Даниела Керина, основава Психодрама център „Орфеус”. Психодрама
Център „Орфеус” е първият български институт, ангажирал се с обучение по
психодрама за психотерапевти и изработил своя собствена програма.
Оттогава досега, д-р Гълъбина Тарашоева е инициирала и участвала в редица
международни и национални проекти, семинари, конгреси, голяма част от които
разработващи програми за подобряване възможностите за социално включване,
оказване адекватна медицинска подкрепа на болните от психиатрични заболявания,
хуманизиране на болничната грижа.
В тези проекти се включват и млади специалисти, чиято дейност под ръководството на
д-р Гълъбина Тарашоева, оказва влияние върху тяхното, на първо място, морално и
етично развитие като професионалисти.
Работата на д-р Гълъбина Тарашоева в повереното й болнично заведение е подчинена
на описаната стратегическа цел на ЦПЗ “Проф. Н. Шипковенски”: Устойчиво развитие
като лечебно заведение, предоставящо на гражданите на столицата достъпно,
комплексно, качествено, ефективно и ефикасно психиатрично обслужване в общността.
Така казана, тази цел би могла да бъде само думи от официален документ. Но
многобройните пациенти, намиращи прием и лечение там, голяма част от които
следствие на заболяването си са в тежко социално положение, маргинализирани в
общността, запълват със съдържание гореописаната цел.
В този финансов момент, когато има тежко недофинансиране и произтичащо от това
изтичане на кадри в цялата медицинска и социална системи, много от институциите са
принудени да предлагат спасителни мерки за запазване на изпълняваните от тях
дейности и подкрепа на професионалистите. Това се случва често чрез редефиниране
на звената, включване на допълнителни дейности, работа по проекти и др.
През последните 4 години легловата база в ЦПЗ “Проф. Н. Шипковенски” се увеличава,
развиват се услугите, предоставяни за хората с психични заболявания, или
преживяващи психиатрична криза. Извадката по-долу илюстрира промените в ЦПЗ
“Проф. Н. Шипковенски” и показва, че обвиненията за опит за закриване на Спешно
звено са необосновани:
в Отделение с висока степен на сигурност (ОВСС) – леглата от 15 стават 25;
в Отделение за активно лечение на лица с психични разстройства – от 10 се
увеличава на 20 легла;
в Дневен стационар от 20 местата стават 30.
От 01.12.2014г. започва работа нова структура: Отделение за детско-юношеско
психично здраве /ОДЮПЗ/, в което са разкрити 10 места. През 2015 г. ОДЮПЗ се
увеличава с 10 легла.
От 01.04.2015г. като самостоятелна структура са обособява Спешно
диагностично звено.
Ние, колегите на д-р Гълъбина Тарашоева, заставаме зад нея, и гарантираме нейните
човешки и професионални качества, отдаденост, и вдъхновение, доказали се
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многократно в годините й на работа в полето на подкрепа на страдащи и
маргинализирани хора.
Каквито и сигнали за нередности да има, законността и спазването на правата на
всички изискват тези сигнали да бъдат проучени внимателно преди да се вземе
решение за отстраняването на някой.
Както и всяка промяна да бъде прозрачна– без неофициални разговори и скрити
заплахи. Да не бъдат дисквалифицирани, от своя страна, и доверието, и смисъла на
работата на проверяващите, като се предприема отстраняване от длъжност на
ръководител, при когото проверката показва липса на нарушения.
Бихме искали да подкрепим нещата в България да стават по честен и открит начин, като
се проучва и анализира внимателно дадена ситуацията, както и да се даде
пространство на всички роли и участници да разкрият и защитят своята гледна точка.
Присъединяваме се към апела на нашите колеги от Българска Асоциация по
психотерапия, и призоваваме взетото решение на СОС да бъде върнато за прецизно
преразглеждане, с участието на всички заинтересовани страни, като се вземат
обективно предвид всички обстоятелства и факти.
И да бъде направено необходимото доброто професионално име на д-р Тарашоева да
бъде изчистено от обвинения и съмнения.

С уважение,

От името на Управителният съвет
на Българско Дружество по психодрама и групова терапия,
Елена Евстатиева
Председател
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