До
Министъра на здравеопазването
УС на БЛС
НС на НЗОК

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от
Национално сдружение на частните болници,
Сдружение на общинските болници в България,
Българска болнична асоциация,
Национално сдружение на областните многопрофилни болници за активно лечение,
Асоциация на университетските болници в Република България.

Уважаеми госпожи и господа,
Заявяваме отново нашата решимост да участваме активно в мерките за
противодействието на пандемията с COVID-19 и да направим всичко необходимо за
своевременната диагностиката и лечението на нашите сънародници.
В този момент страната ни се нуждае от мобилизация на всички налични ресурси за
противодействие на разпространението на епидемията. Лечебните заведения от болничната и
извънболничната помощ остават на своя пост и се стремят да поддържат най-висока степен
на готовност за реакция при евентуалното й взривоопасно разрастване.
В условията на настоящата епидемия обаче, нормалната работа на лечебните
заведения е силно ограничена и затруднена. Това, от една страна, е вследствие на издадената
заповед на министъра на здравеопазването, с която се забраняват плановите операции,
профилактичните и диспнасерни прегледи и имунизации. От друга страна повечето пациенти
се страхуват от заразяване и поради това, че преценяват, че рискът това да стане в лечебно
заведение е по-голям, избягват да търсят медицинска помощ и отлагат медицински дейности
и процедури за бъдеще време. Допълнителен фактор е и ограничението за придвижване
между населените места.
Нарушеният ритъм на работа на почти всички лечебни заведения в страната доведе до
по-малко отчетени прегледи, изследвания, диагностични и терапевтични дейности и ще
рефлектира пряко върху заплащането за дейност още за месец март. Нашата справка показва,
че повечето лечебни заведения за този месец ще отчетат дейност, която е с 30 до 60% помалко от обичайно отчитаната за този период на годината. Това ще доведе до намалено
финансиране от НЗОК с 40% до 70%, което дори при същите месечни разходи ще ни изправи

пред невъзможност да изпълняваме в пълен обем медицинските дейности, включително и да
изплатим трудовите възнаграждения на лекарите и медицинските сестри.
А разходите на много от лечебните заведения в условията на сегашната епидемия са
увеличени поради налагащо се преструктуриране на дейности и отделения, закупуването на
предпазни средства, допълнителни количества дезинфектанти, тестове, лекарства и
консумативи, апаратура, някои от които на многократно завишени цени.
При сегашните темпове на развитие на епидемията, дисбаланса в дейността на
лечебните заведения през месец април ще се задълбочи. Повечето ще отчетат още по-малка
или дори никаква дейност, а ще продължат да правят извънредни разходи.
Очевидно е, че при нормално установения начин на финансиране на тази дейност,
почти всички лечебни заведения в страната, в извънредните обстоятелства, при които се
поставени, ще изпаднат в сериозни финансови затруднения, а някои и в необратимо тежко
финансово състояние.
За да избегнат натрупването на дълг, някои от лечебните заведения в страната вече
предприеха пускане на персонала в платен или неплатен отпуск. Това може да има
катастрофални последици за здравето на населението, ако в следващите дни и седмици се
стигне до значимо нарастване на броя на заразените.
Уважаеми госпожи и господа,
Извънредното положение налага извънредни мерки и решения. Всеки разбира, че
моделът на заплащане за дейност се нуждае от корекция в тази ситуация. Ние не искаме
повече пари или актуализация на бюджета на НЗОК. На този етап това не се налага.
Предлагаме, за да могат лечебните заведения да продължат да функционират
пълноценно и да са готови да приемат евентуален значително увеличен брой пациенти с
COVID-19, да им бъде заплатена за месец март, а и в следващите месеци, ако се наложи,
сума, равна на средно заплатената през месеците януари и февруари 2020г., независимо от
това, че може да са отчели по-малка по обем дейност.
Предлагаме на УС на БЛС и на НС на НЗОК спешно да изготвят и подпишат анекс
към НРД 2020-2022 със следното съдържание:
„За срока на извънредното положение в страната, НЗОК заплаща на всички лечебни
заведения за извършената и отчетена за месец дейност сума, не по-малка от средно
заплатената за месеците януари и февруари 2020г. ”.
От името на НСЧБ, ББА, НСОМБАЛ, АУБ, СОББ
С уважение ......................
Красимир Грудев
Председател на НСЧБ

