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Над 70 лекари и медицински сестри от видинската болница „Св. Петка” се събраха на
предупредителен протест пред сградата на лечебното заведение, предаде репортер на
Радио “Фокус”- Видин. Присъстваха представители на всички отделения. Сред тях бе и
директорът на болницата д-р Цветан Василев. „Събрали сме се да покажем, че в
магазина не плащаме 80% от цената на хляба, а плащаме 100%, защото толкова струва.
След като сме си изработили това, не е честно да получим 80% от парите”, заяви
председателят на Районната колегия на Български лекарски съюз-Видин д-р Борислав
Милчев. Той добави, че видинската болница разчита на доплащанията от клинични
пътеки. В лечебното заведение се плаща за свършена работа и лекарите работят, за да
изкарат парите, които им се полагат от допълнителното материално стимулиране.
„Основното искане е това – ако сме имали 1200 пациенти миналия месец, да си вземем
парите за тези пътеки сега, а не декември, януари или след една година. До края на
годината да си получаваме това, което сме си заработили”, заяви д-р Милчев. По
думите му, излизането на лекарите пред болницата е предупредително действие и
солидаризиране с лекарите от цялата страна. На 8 ноември ще се проведе заседание
на Националния съвет на Български лекарски съюз, на което ще се обсъдят
следващите действия на медиците. „Дано да има чуваемост от отсрещната страна. След
като се намират пари за декодери защо да не се намерят за здравеопазването”, добави
Д-р Борислав Милчев. Той поздрави всички студенти, които защитават гражданската
си позиция от университетите. Предупредителният потест продължи около половин
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час. След това лекарите и медицинските сестри се върнаха на работните си места в
болницата.
Радио “Фокус”- Видин
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