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ДО
Г-Н КИРИЛ АНАНИЕВ
МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
КОПИЕ:

ДО
Г-ЖА ЖЕНИ НАЧЕВА
ЗАМ.-МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Д-Р БОЙКО ПЕНКОВ
ЗАМ.-МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ПРОФ. КАМЕН ПЛОЧЕВ
УПРАВИТЕЛ НА НЗОК
Д-Р ВЕНЦИСЛАВ ГРОЗЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЛС
Г-Н ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

СТАНОВИЩЕ
ОТНОСНО: Проект за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2011 г., за изискванията за
физическа годност към водачите на моторни превозни средства и условията и реда за
извършване на медицинските прегледи за установяване на физическата годност за водачите от
различните категории (обн., ДВ, бр. 39 от 2011 г., изм. и доп.,бр. 30 от 2016 г.), публикуван на
електронната страница на МЗ на 30.11.2017 г.
от „Българска асоциация за закрила на пациентите”,
представлявана от адв. Пламен Таушанов – Председател на УС
УВАЖАЕМИ Г-Н АНАНИЕВ,
Българска Асоциация за Закрила на Пациентите, представлявана от адв. Пламен
Таушанов – Председател на УС на Асоциацията, принципно подкрепя Проекта за изменение и
допълнение на Наредба № 3 от 2011 г. за изискванията за физическа годност към водачите на
моторни превозни средства и условията и реда за извършване на медицинските прегледи за
установяване на физическата годност за водачите от различните категории (обн., ДВ, бр. 39 от
2011 г., изм. и доп.,бр. 30 от 2016 г.), публикуван на електронната страница на МЗ на
30.11.2017 г.
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Предлаганите изменения и допълнения, свързани с неврологични и вътрешни
заболявания, би следвано допълнително да намалят риска от възникналите ПТП в страната,
причинени от внезапни състояния у водачите на МПС.
От друга страна, се запознахме със становището на Национално сдружение на
общопрактикуващите лекари в България, което подкрепяме, за да бъде проектът за Наредбата
по-акуратно синхронизиран с промените в ДИРЕКТИВА (ЕС) 2016/1106. Считаме, че
предложенията на НСОПЛБ са обосновани и релевантни и следва да бъдат отразени в
предлагания проект, защото би било в интерес на пациентите, общопрактикуващите лекари и
спеиалисти ендокринолози, невролози и други.
В становището си, НСОПЛБ пише: „Без да пренебрегваме загрижеността на
европейските институции в тази посока, трябва да отбележим, че в Анализа на
състоянието, структурата и динамиката на пътнотранспортния травматизъм в
Република България за периода от 01.01.2010 г. до 31.10.2017 г. обсъжданите от нас
заболявания и състояние не са упоменати като причина и това е вероятно поради нищожно
малкият им брой“. Този текст следва да се отчете и да се види, че предлаганите промени ще се
отразят много ограничително върху общия брой ПТП за период от една година.
Ако е нужно, тъй като не разполагаме с информация, дали съществува и какво е
становището на националните консултанти относно предвидените промени, следва да се вземе
становище от тях, тъй като е необходимо компетентно мнение по медицинската част на
проекта.
Ако Министерството на здравеопазването е наистина загрижено за пациентите в
България, следва да приеме Наредби, които касаят дейността на НЗОК и които да доведат до
намаляване риска от възникване на хипогликемия, рискови болестни състояния на сърдечносъдовата система, кардиомиопатии; до проследяване на гликирания хемоглобин на
диабетноболните пациенти в страната и привеждането му в референтни граници.
Ако Министерството на здравеопазването си направи труда да проследи в какви
граници се поддържа гликирания хемоглобин на диабетноболните, ще разбере, че
болшинството пациенти не попадат в референтните стойности.
Дори преди години бяхме отправили предложение до НЗОК, когато през годината на
стойностите на гликирания хемоглобин на пациента не се поддържат в референтните граници,
а именно максимум 8 единици при норма 6.5, за следващата година НЗОК да не сключва
договори с ендокринолозите, наблюдавали и консултирали конкретните пациенти.
БАЗП смята, че МЗ трябва да приоритизира дейнoстта си в максимална полза за
българското общество и неговото здраве.
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