380 лв е заплатата на лекар в Спешното отделение на Видинската болница
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Видин. Работещите в “Спешно приемно отделение” към Многопрофилната болница за
активно лечение “Св. Петка” във Видин излязоха с обръщение към ръководството на
болницата и изпълнителния директор заради променена методика за допълнителното
доплащане в отделението. Д-р Антов, началник на отделението, обясни пред радио
“Фокус”- Видин, че работещите там здравни работници искат отговор защо никой от
ръководството до сега не е уведомил служителите на отделението за причините,
довели до намаляване на техните трудови възнаграждения. Той посочи, че преди дни е
проведена среща с ръководството на болницата, но конкретни отговори няма.
Работещите в “Спешно приемно отделение” остават в режим на изчакване, преди
предприемането на протестни действия. „При липса на удоволетворителен за нас
отговор, ние си запазваме правото да предприемем всички законово установени
действия”, се казва в обръщението до болничното ръководство. Д-р Антов заяви, че
никой от ръководството не е информирал медицинския персонал, за намаленото
допълнително доплащане, което е в размер на 2,50 лв. на нехоспитализиран, преминал
през спешно отделение пациент. Лекарите настояват да се възстанови старата
методика на финансиране, при която лекарите е в Спешно отделение са получавали
допълнително стимулиране от 5 лева на преминал, но нехоспитализиран пациент.
Заплатите на докторите в отделението са между 370 – 380 лв в зависимост от това дали
лекарят има специалност или не. По думите на д-р Антов в момента тези допълнителни
доплащания са намалени наполовина от ръководството. В обръщението се казва още „С
оглед кризата, в която се намира страната и в частност болницата за момента ние
нямаме претенции за увеличаване на основните ни заплати, които както знаете са под
договорените в Колективния трудов договор за сектор здравеопазване. Нямаме
претенции и за допълнително доплащане за хоспитализираните по спешност пациенти.
Очакваме спешно и конкретно да се произнесете по повдигнатия от нас въпрос, който
касае не само Спешно отделение, а цялата болница и населението на областта и да
бъдат предприети съответните действия”. Ежегодно през спешно отделение
преминават средно по 30 000 пациента, от които се хоспитализират по спешност средно
по 6000 годишно. Дейността на отделението е важна не само за МБАЛ „ Св.Петка”, но и
за цялото население на областта, обясни д-р Антов. радио "Фокус" - Видин
{loadposition user28}

1/1

