ДО
ПРОФ. Д-Р КОСТАДИН АНГЕЛОВ ДМ
МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
пл. "Света Неделя" № 5
гр. София 1000

Относно: Жалба № 1/2021 г. до омбудсмана на Република България
УВАЖАЕМИ ПРОФЕСОР АНГЕЛОВ,
Във връзка с писмо до омбудсмана на Република България, подкрепено от над 500
граждани, относно информация за прекратяване на дейността на неотложен
педиатричен кабинет в гр. Ловеч, се обърнах към Вас с препоръка да разпоредите
извършване на проверка по случая, като посочих да бъдат обсъдени всички
възможности за възобновяване на дейността на кабинета.
По повод информация в медиите за проведена по този повод среща и последвалите
я изявления на директора на Регионалната здравна инспекция (РЗИ) – Ловеч,
председателя на Сдружението на общопрактикуващите лекари в града и управителя на
медицинския център към болницата, бих искала да отбележа следното:
Като национален омбудсман категорично смятам, че закриването на действаща
структура, в която до момента е оказвана неотложна медицинска помощ на деца,
предвид пандемията от COVID-19 и обявената в тази връзка извънредна епидемична
обстановка, поставя децата в риск и нарушава техни права. Нещо повече, от
изявленията става ясно, че към момента в града няма и действащ дежурен кабинет, по
смисъла на § 4 от Допълнителните разпоредби на Наредба № 9 от 10 декември 2019 г. за
определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната
здравноосигурителна каса.
Във връзка с изложеното, със загриженост за правата на децата и техните
родители, настоявам проблемът отново да бъде разгледан, като бъдат обсъдени всички
възможности за възобновяване дейността на дежурния педиатричен кабинет. Намирам
за уместно да бъде разгледано предложението на гражданите, след като кабинетът няма
възможност да работи целодневно, това да става на смени и дежурства, в часове, удобни
за лекарите педиатри. Друга възможност е участието на общопрактикуващите лекари
със специалност педиатрия в дежурствата. Създадена е добра практика и смятам, че в
условията на пандемия от COVID-19 е необходимо да бъдат положени всички
възможни усилия за нейното запазване.
Като обществен защитник, бих искала да отново да посоча необходимостта
правото на децата на достъп до медицинска помощ при спазване на принципите на
своевременност, достатъчност и качество в условията на пандемия да бъдат
гарантирани, както и да обърна внимание върху рисковете в случай, че медицинската
помощ, която не може да бъде отложена във времето, им се оказва в спешното
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отделение на болницата, както и от лекари с други специалности, нямащи опит и
квалификация за работа с деца.
На основание чл. 28 от Закона за омбудсмана, очаквам да ме информирате в
разумен срок за Вашето становище и предприетите действия, както и гражданите, в
съответствие с правото им на добра администрация.

С уважение,
ДОЦ. Д-Р ДИАНА КОВАЧЕВА
ОМБУДСМАН НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
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