Резолюция № 14
За здравеопазването и здравната реформа
За 21 година преход българските правителства не само не
направиха здравна реформа и не гарантираха здравето и живота на
българските граждани, но и не успяха да изградят визия и модел за здравна
система, която да е адекватна на Европейските норми.
КТ „Подкрепа” като социално отговорен синдикат, оценявайки
реалното състояние, проблемите и управленската немощ на всички
правителства до сега, счита за свой дълг и основен приоритет да:
Оглави сериозен обществен дебат и оценка на позициите на
гражданското общество за състоянието и визията за промяна на настоящия
хаос в здравеопазването;
Постави на дневен ред изработването на концепция и точен
модел на здравноосигурителната система, като запази нейния солидарен
принцип;
Да преустанови ограбване на парите на осигурените лица и
допринесе за ефективността за тяхното ползване в т.ч.:
-да се преразгледат принципите за управление на НЗОК, като се
обезпечи реално трипартитно управление на здравноосигурителната
система на паритетен принцип;
-вместо увеличаване на здравната вноска да се въведе строг
контрол по разходите на средствата и да се пресече възможността за
национализация на парите на осигурените лица, които да се използват само
за здравни грижи;
-разходите за здравноосигурителните вноски на работещите в
бюджетните организации да бъдат за сметка на съответните бюджети на
ведомствата, вместо да се включват в общия трансфер, внасян в
Министерството на финансите всеки три месеца, като по този начин се
размиват финансовите постъпления;
-на министерствата и ведомствата да се налагат същите санкции,
както на всички работодатели.
Да се възприеме принцип разработването на медицинските
стандарти да бъде съобразено с реалната действителност в страната и
осъществявано в рамките на социалния диалог в Министерството на
здравеопазването, а не от Министерство на финансите, което зад цифрите
не вижда хората, техните проблеми и нужди;
За да се преодолее все повече задълбочаващия се недостатъчен
достъп до медицински услуги, свързан с ограничителната финансова рамка
на делегираните бюджети на болниците, да се разработи нов механизъм,
обезпечаващ правата на гражданите, разписали българската Конституция;

Се разработят качествено нови принципи в лекарствената
политика, които да ограничат до минимум корупционните практики и
лобисткия натиск от страна на фармацевтичните компании.
Врамките на бъдещата нова стратегия за развитие на
здравеопазването КТ „Подкрепа” ще настоява за:
Разработване на „екшън” план със срокове и отговорници по
развитието на здравната система през следващите 20 години;
Разработване на национална здравна карта, която да се
съобразява освен с медицинските стандарти и с необходимостта
българските граждани от всички краища на страната да получават
навременна и качествена здравна грижа;
За спешно модернизиране на информационната система и
въвеждане на електронни здравни карти за всеки български гражданин с
неговия здравен статус и възможност за лечение в целия Европейски съюз;
За създаване на национална програма и стратегия за развитие на
кадровия потенциал в сферата на здравеопазването на всички нива;
За разработване на специална концепция по денталната помощ
сцел обезпечаване дентална грижа за подрастващите и цялото българско
население;
За гарантиране прозрачност и информираност на обществото по
състоянието на здравноосигурителната система. Да се създаде система за
непрекъснат мониторинг на постъпленията от осигурителни вноски и
трансфери, както и по размера и структурата по извършените разходи за
здравеопазване.
КТ „Подкрепа” счита, че следва да се отдели специално
внимание по насърчаването и развитието на доброволните
здравноосигурителни фондове. За тази цел следва да се набележат и
осъществят нормативни промени в действащата уредба, с цел реалното им
влизане в пазара на здравни услуги.

