Михаил Миков призова кметовете от Видинска област да преприемат мерки за спасяването на види
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На извънредни сесии на Общинските съвети във Видинска област да бъдат поканени
представители на Министерство на здравеопазването и ръководството на болницата,
за да бъдат запознати общинските съветници и гражданите със състоянието и
перспективите за развитие на единствената многопрофилна болница в област Видин.
Такова предложение е отправил в писмо до председателите на Общинските съвети и
кметове в област Видин народният представител от “Коалиция за България” Михаил
Миков. Това той заяви пред радио “Фокус”- Видин. Миков е поискал още от кметовете и
председателите на Общинските съвети, като акционери да свикат извънредно Общо
събрание на акционерите на МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин за набелязване на
неотложни мерки за спасяване на болницата. Той е посочил, че тази точка могат да
настояват да бъде включена и в общото събрание, което ще се проведе на 31 май тази
година. “Вярвам, че ще оцените сериозността на въпроса и ще дадете всичко от себе
си за предприемане на действия за спасяване от фалит МБАЛ „Св. Петка”.Аз от твоя
страна със средствата на парламентарния контрол и законодателната дейност също
ще предприема съответните действия”, допълни Михаил Миков. Той посочи, че
изключително ниското заплащане на лекарите и медицинските специалисти води до
тяхното напускане на видинската болница. “Това води до постоянно намаляване на
приходите от здравната каса. Липсата на капиталови инвестиции от държавата води
до технологична изостаналост, съответно по-ниска ефикасност”, допълни Миков. Той
посочи, че в началото на годината е закрито урологичното отделение. В болницата
няма инфекциозно отделение. Държавата като собственик на 71.85 % от капитала не
предприема никакви специални грижи за финансовото, кадровото и технологично
укрепване на МБАЛ „Св. Петка”, категоричен е народният представител. Според него
приходите намаляват защото болницата се управлява зле. Народният представител
посочва, че и чисто пазарните правила очертават опасност от изпадане в
неплатежоспособност в краткосрочна перспектива. Михаил Миков бе категоричен, че
без субсидиране при нереалистично високите критерии видинската болницата няма да
оцелее.
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