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Новините на bTV
“Лекарски грешки има само при 8,5% от подадените повече от 500 жалби в
Изпълнителна агенция "Медицински одит". При 73% от всички жалби са установени
сериозни проблеми с качеството и достъпността на здравеопазването у нас.
Това сочат данни на агенцията, представени днес по време на дискусия за
напрежението между лекари и пациенти, инициирана от омбудсмана Константин
Пенчев.
66% от пациентите в България пък се страхуват от медицинска грешка при тяхната
хоспитализация, твърди проучване на "Евробарометър" от 2009 година. Показателят е с
16%  по-висок от останалите страни в ЕС.
72% от българите смятат, че качеството на медицинското обслужване у нас е по-лошо в
сравнение с другите страни от ЕС, а 81 на сто са заявили, че получават информация за
допуснати медицински грешки от телевизията - при 71 на сто - за ЕС.
Участниците в днешната пресконференция се обединиха около идеята за създаване на
регистър на лекарските грешки.”

Изводът: „При 73% от всички жалби са установени сериозни проблеми с качеството и
достъпността на здравеопазването у нас.” звучи доста сериозно и показва осмисляне
работата на ИА „Медицински одит”. По-различен начин обаче оценяват наложените
санкции съдебните състави.

НАХД 5536/2010 РС – Пловдив (решението не е окончателно, същото е обжалвано

пред АС – Пловдив)

ИА „Медицински одит”:

При проверка на ИАМО е констатирано, че от 25.01. – 26.01.2010 в болницата е бил

хоспитализиран П З П. След  поставяне на диагноза и проведено лечение пациентът е

изписан с препоръка да постъпи повторно в клиниката на 02.03.2010 за продължаване

на интервенционалното лечение. И тъй като в ИЗ не са били описани медицински

аргументи, мотивиращи отлагането му, актосъставителят, от ИАМО е преценил, че

това противоречи на принципа за “своевременност, достатъчност и качественост

на медицинската помощ”, визирана в разпоредбата на чл. 81, ал.2, т.1 от ЗЗ.

Съдът:

Като основание за ангажиране на административно наказателната отговорност на

дружеството жалбоподател ИАМО  е посочил разпоредбата на чл. 81,ал.2,т.1 от Закона

за здравето. Съгласно тази разпоредба правото на достъпна медицинска помощ се

осъществява при прилагане на  принципите  своевременност, достатъчност и

качество на медицинската помощ. Тоест,  за да бъде нарушена от някого тази

разпоредба, то с поведението си този нарушител следва да е нарушил един или всички

от цитираните принципи. Но нито в акта, нито в обжалваното наказателно

постановление не е описано нечие поведение, което да доведе до нарушаване на тази



разпоредба. И в двата акта е описана подробно поставената на пациента П. П. диагноза,

неговия здравен статус и това, че той е изписан с препоръка да се яви повторно за

провеждане на лечение. В нито един от двата акта не е посочено поради каква причина

актосъставителят, а по-късно и административно наказващият орган са приели, че това

лечение е следвало да бъде извършено при първоначалната хоспитализация на

пациента, а не по-късно и дали всъщност именно това съставлява някакво нарушение.

Тъй като не са изложени и каквито и да било доводи за това какво всъщност нарушение

е извършено, не става ясно дали в случая е налице именно такова “закъсняло” лечение,

или пък се касае за  неправилната преценка на лекуващия лекар. Ако е налице такава

преценка дали тя е довела до неправилно лечение, или неправилно отлагане на това

лечение във времето. Или пък се касае за някакво друго действие или поведение, което

по  преценка на проверяващите органи съставлява нарушение.  Така или иначе, и в

АУАН и в обжалваното НП  липсва на практика каквото и да било описание на

извършено нарушение.

Съдът констатира, че същото е незаконосъобразно и следва да бъде  отменено.

НАХД 5540/2010 РС – Пловдив (решението не е окончателно, същото е обжалвано

пред АС – Пловдив)

ИА „Медицински одит”:

По време на извършена проверка в УМБАЛ, било установено, че оказаната медицинска

помощ на пациента не е осъществена при спазване на правото на всеки български

гражданин на достъпна медицинска помощ при прилагане принципите на

„своевременност, достатъчност и качественост на медицинската помощ”, като по този

начин се приема, че е нарушена разпоредбата на чл. 81 ал.2 т.1 от Закона за здравето.

Контролните органи описали и какви медицински дейности са били извършени с оглед

лечението на пациента, като подчертават, че същият е бил дехоспитализиран със

заключението, че подлежи на планова хоспитализация за реваскуларизация на ЛАД в

клиниката на 23.02.2010 с направление от ОПЛ, без да са описани медицински

аргументи, мотивиращи отлагане на лечението чрез реваскуларизация.

Съдът:

В конкретния казус от правна страна, Съдът прие, че не следва да се произнася по

съществото на спора по отношение на установеното от страна на контролните органи

нарушение –  по чл.  81  ал.2  т.1  от ЗЗ от,  тъй като се констатира,  че при съставяне на



наказателното постановление  са допуснати съществени закононарушения, които водят

до неговата отмяна.

От разпоредбата на чл. 81 ал.2 т.1 от ЗЗ става ясно, че същата въздига в задължение

всеки на български гражданин оказаната медицинска помощ да е осъществена при

спазване на правото му на достъпна медицинска помощ при прилагане принципите на

„своевременност, достатъчност и качественост на медицинската помощ”.

Запознавайки се с твърдяната за нарушена разпоредба, на Съда прави впечатление, че

там фигурират три изисквания за мед.  помощ,  а именно тя да е своевременна,

достатъчна и качествена, като за Съда не става ясно какво се претендира в атакуваното

НП относно отлагането на лечение и по какъв начин това може да бъде прието за

достоверно, при условие, че мотивировка от страна на лечебно заведение в този

текст не се изисква.

При подобни съдебни решения как точно се установяват „сериозни проблеми с

качеството и достъпността на здравеопазването у нас”?

И както казва съдът „Ако за органа, който ежедневно осъществява функциите по

приложението на този нормативен акт е ясно, коя е законовата разпоредба, която е

нарушена”, то лечебните заведения нямат такава специализация и затова законът

предвижда  наказателното постановление задължително да съдържа и описание на

нарушението, датата и мястото, където е извършено, обстоятелствата, при които е

извършено, както и на доказателствата, които го потвърждават и законните разпоредби,

които са били нарушени виновно.


