
Заплахите  пред общинските болници

Причината за проблемите на болниците в малките градове са изискванията на

медицинските стандарти и завишените изисквания на алгоритмите на КП.

Изискванията на медицинските стандарти са ясни от месеци. Медицинските стандарти се

приемат с наредби, обнародвани са в ДВ и са задължителни за изпълнение. Удобни или не –

медицинските стандарти отговарят на изискването за подзаконов нормативен акт. Способите за

оспорване на същите са дефинирани в АПК. И макар да са предмет на публично говорене и теми

на пресконференции – за изминалите месеци никое ЛЗ не оспори по съдебен ред наредбите.

Проблемите с т. нар. алгоритми на КП са традиционни за „сезона на договарянето” -  винаги

се намира лечебно заведение, на което не са „удобни” и винаги се намира начин за „лобистко”

преодоляване на неудобствата.

Сега, когато отказите за сключване на договори, са очаквана последица от завишени и

неясно дефинирани изисквания, включени в т. нар. приложение 18 – способите за защита на ЛЗ са

значително стеснени. Независимо какво се говори на пресконференции и в отворени писма за

приложение 18 – то е основен инструмент за ограничаване достъпа на малките болници до

публичен финансов ресурс. Изискванията на приложение 18 – независимо, че същото все още не е

обнародвано -   ще бъдат стриктно приложени от РЗОК и ще са основен мотив за постановените

откази. Обжалванията ще отнемат време – време през което болниците няма да изпълняват

съответните КП, специалистите ще се деквалифицират, някои сигурно ще напуснат, пациентите ще

обикалят градовете, за да попаднат на точната клинична пътека.

Какво можеше да направят общинските болници? В първия момент, в който се появиха

текстовете на приложение 18 – същото трябваше да бъде оспорено пред ВАС като нищожно, а в

някои случаи и като противоречащо на по-високи по ранг нормативни актове  и да бъде поискано

спиране на действието му като обезпечителна мярка. Тогава можеше и да има шанс за малките

болници.  Сега с всеки изминал ден,  с който изтича времето за сключване на договори с НЗОК –

шансовете за положително решение намаляват.

Както винаги съм казвала –  решенията за защита за лични и всяко лечебно заведение

решава само за себе си. Когато обаче се защитава общ интерес силата е в обединението. Само

обединени, включително и в подаването на жалби и искови молби, общинските лечебни заведения

могат да защитят интересите си.


