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От началото на годината 5 момичета на възраст 12 и 13 години са родили в АГ
отделението на болницата в Белоградчик. Това съобщи временно изпълняващият
длъжността управител на лечебното заведение д-р Виолета Дочкова. Това е една
трайна тенденция, която не намалява и се запазва с постоянни показатели, констатира
управителката. Всички невръстни майки са от ромски произход, неграмотни и
безработни, неходили на училище. В ромския квартал на Белоградчик „Карловица” в
последните пет години се утвърждава практиката момичетата да раждат първото си
дете на 12 години, на 14 вече стават за втори път майки, допълва Дочкова.
Приемаме ги в болницата и се чудим как да ги гледаме като майки или като деца,
коментират лекари.
В детското отделение на Белоградчишката болница току-що са изписали поредното
дете майка на 14 години, която е дошла да лекува двете си болни деца на 1,5 месеца и
на 2,5 годинки, разказаха доктори.
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Пред лекарския кабинет заварваме поредната малолетна майка – 14-годишната
Василка Милчева. Тя държи в ръцете си 11-месечната си дъщеря Нора. Пълничкото
момиченце се усмихва на всеки и най-много на мама и тате. Таткото и той е дошъл в
лекарския кабинет – това е 18-годишният Боби. С тях е и бащата на момичето, който се
грижи за младото детско семейство
Василка ни казва, че и двамата с мъжа си са безработни и са учили само до 1 клас,
което означава че са и неграмотни. Прехранват се с каквото могат или пък родителите
им помагат, за да набавят къшея хляб. Младото семейство деца не скриват, че мечтаят
да имат още деца.
2011 година е поставен рекорд  общо 60 малолетни родилки са минали през болницата
в Белоградчик, 2009-а техният брой е бил 40. За миналата 2012 г. малолетните майки на
възраст до 14 години са били над 20, като най-малката майка е била 13-годишна с първо
раждане.
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