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УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
Искам да говоря за корупцията в здравеопазването, но не за тази
„корупция”, когато залавят някой лекар с 60 или 6 лв и го държат три дни с
белезници, като че се казва” Куйович”. Искам да говоря за корупцията, която
се ражда тук, в тази зала, защото това е истинската и страшна корупция.
Защото корупционните практики се раждат в пленарна зала на Народното
събрание под ръководството на Българската социалистическа партия и
обслужват партийните им интереси.
Факт е, че премахвайки договорното начало НЗОК си позволява
еднолично да определя условията, по които да работят медицинските
специалисти. На Касата се възлага политическа поръчка. Касата предявява
сложни и почти неизпълними изисквания за специалисти, които са
дефицитни. След като определени болници не могат да изпълнят тези
изисквания, тъй като не разполагат със съответните специалисти, а и няма
от къде да ги открият, НЗОК по неясни критерии разрешава на някои от тези
лечебни заведения по изключение да сключат договори с нея. Това е чиста
корупционна практика. В действителност се получава абсурдната ситуация,
при която Касата сама наруша правилата, които е създала.
Заявяваме , че когато десните партии дойдат на власт през 2009 г или
по – рано , незабавно ще възстановят договорното начало.
Друг факт е, че болните, които получават по държавна поръчка
медикаменти, периодично се поставят изкуствено в ситуация на дефицит на
тези лекарства на преференциални цени. Това става чрез удължаване на
времето за провеждане на търговете за тези медикаменти. Хората, които са
болни, естествено, не могат да чакат без лекарства, докато съответният търг
приключи и се принуждават да ги купуват от аптеките на пазарни цени. От
тук може да бъде направено заключението, че търговете за медикаменти по
държавна поръчка умишлено се забавят, за да може болните да се насочат
към свободния пазар и да изкупуват залежалите партиди, които са на
свободна продажба и към които така или иначе може да има търсене
единствено от тези потребители. Лесно е да се предположи, че ако
държавната поръчка се изпълнява систематично и точно, то тези лекарства
никога няма се продадат, защото по принцип ползващите ги хора, разчитат
на преференциалните медикаменти, които държавата трябва да им осигури.
Ясно е, чии интереси се защитават по този начин и това със сигурност не са
интересите на болните български граждани. Това отново е конкретен пример
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за корупционна практика. При това тя се реализира със законови средства,
без да има възможност да бъде посочен конкретния виновен. По лошото в
случая е, че макар да има многобройни механизми за прекъсването на тази
порочна практика (един от най-простите е търговете да се провеждат с
определен срок аванс, за да не се стига до забавяне), очевидно няма воля
за намиране на решение. По този начин чрез един вид “планиран рекет” се
поставят в ситуация на перманентно затруднение хората, които поради
характера на своето тежко заболяване са подложени на голямо страдание.
Десните партии , когато в 2009 г или по- рано дойдат на власт никога
няма да позволят такава подигравка със страдащите хора .
Третият факт е свързан с директивата на ЕС за регулация на цените
само на онези лекарства, които се плащат с публични средства за
здравеопазване. Според нея медикаментите, които са на свободния пазар
трябва да бъдат оставени пазарно ценообразуване. Управляващите не
изпълниха тази препоръка поради опасението, че ще попаднат в неловката
ситуация, при която лекарствата на свободна продажба щяха да бъдат поевтини от тези, които се регулират от държавата, с цел да бъде подържана
тяхната по-ниска цена. Именно затова те законово регламентираха
практиката на регулация на всички лекарства на пазара, водеща и до
подържане на изкуствени цени. Ако към този факт бъдат добавени данните
от изследване на Transparency International, посочващи, че в България 10%
от публичните средства за медикаменти не достигат до крайните
потребители, съвсем ясен става корупционния характер на действията на
управляващите.
Когато дойде на власт през 2009 г или при предсрочни избори
обединената интелигентна десница:
1/ ще възстанови договорното начало чрез промени на ЗЗО
2/ ще превърне доплащанията в изгодно за гражданите допълнително
доброволно здравно осигуряване
3/ ще преструктурира болничната мрежа на пазарен принцип с
максимална обществена полза!
Вие, от БСП не сте способни да направите всичко това!
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