ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧИРПАН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ
от
Даниела Иванова Драгийска - председател на Общински съвет – Чирпан
Относно: приемане на Декларация в подкрепа на МБАЛ - Чирпан
Уважаеми общински съветници,
В деловодството на Община Чирпан е постъпило Становище от д-р Неделчо
Тотев – управител на МБАЛ – Чирпан относно проект на Наредба за критериите и реда
за избор на лечебни заведения за болнична помощ, с които Националната
здравноосигурителна каса сключва договори.
Във връзка с това становище бе проведено заседание на Постоянната комисия
по наука, образование, защита правата и интересите на децата, младежта и спорта,
здравеопазване и социална политика, култура и вероизповедания към Общински съвет
– Чирпан, на което бе взето решение да се внесе за гласуване декларация, изразяваща
подкрепата на Общински съвет за съществуването на МБАЛ – Чирпан, както и
несъгласието му с някои нормативни документи в сферата на здравеопазването, в
частност – с Наредба № 11 от 09.12.2015 г. на Министерство на здравеопазването.
Ето защо предлагам Общински съвет – Чирпан да приеме следния
ПРОЕКТ НА ДЕКЛАРАЦИЯ:

На основание на чл. 17, ал. 1, т.4 във връзка с чл.21, ал. 1, т. 24 и чл. 21, ал. 2 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет –
Чирпан приема Декларация в подкрепа на МБАЛ - Чирпан
Приложение №1 - Декларация в подкрепа на МБАЛ - Чирпан

Вносител.............................
Даниела Драгийска
Председател на Общински съвет - Чирпан

Съгласувал.......................................
Димитър Славов - юрисконсулт

Д Е К Л А Р А Ц И Я
на Общински съвет гр.Чирпан
Общинските съветници от Общински съвет Чирпан изразявайки
подкрепа в усилията за осъществяване на здравна реформа в интерес на
подобряване условията в здравеопазването, но отчитайки интересите на
населението на Община Чирпан и възможността да бъдат оказвани
качествено и своевременно здравни грижи и на основание чл.21, ал.2 от
ЗМСМА
ДЕКЛАРИРАМЕ
Ръководени от интересите на Община Чирпан и отговорността ни като
общински съветници НЕ подкрепяме нормативните промени, въведени с
Наредба №11 от 09.12.2015г. за определяне пакета от здравни дейности,
гарантиран от бюджета на НЗОК.
Общинските съветници от Общински съвет Чирпан по принцип подкрепят
усилията за осъществяване на реформа в здравеопазването, но са силно
разтревожени от публикуването на Наредба 11 от 09.12.2015г. на МЗ. С
предвидените промени, касаещи клиничните пътеки и в частност
повишаване на нивата на компетентност, МБАЛ Чирпан се лишава от
възможността за сключване на договор със Здравната каса по множество
клинични пътеки, което я обрича на фалит.
Ако обнародваната наредба не бъде променена ще се стигне до
закриването на голяма част от общинските болници в България, в това
число и болницата в гр.Чирпан, която обслужва пациентите на две общини
– Чирпан и Братя Даскалови, с численост на населението над 30 000 души.
Ще се стигне до там, че лечебните заведения във вида, в който са в
момента и с ресурсите, с които разполагат и успешно са се справяли с
голяма част от основната патология в региона през всичките години назад,
ще бъдат принудени да затворят врати и ще изпратят на улицата наличния
персонал – лекари, медицински сестри, лаборанти и тн.т., които общо за
страната са под критичния минимум.
Това ще лиши от медицинска помощ гражданите на двете обслужвани от
МБАЛ Чирпан, които в по-голямата си част принадлежат към найуязвимата част от нашето население – бедни, социално слаби и самотни
възрастни хора с множествена патология.
Искрено се надяваме, че ще се направи трезва преценка и ще се разбере, че
с оскъдния ресурс, с който разполага нашето здравеопазване, най-изгодна
и с най-ниска себестойност е оказваната медицинска помощ в общинските
болници, без това да става за сметка на качеството.
Надяваме се, че с тази нормативна уредба няма да се стигне до закриването
на една добре работеща болница с над 100 годишна история.

Изразяваме подкрепата си към общини в подобно положение и готовност
да се включим във всички административни процедури по оспорване на
Наредба №11 от 09.12.2015г. за определяне пакета от здравни дейности,
гарантиран от бюджета на НЗОК.

