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На територията на Северозападна България няма друга болница, която да лекува
пациентите с инфаркт. Тези пациенти, включително до ден-днешен, пътуват с линейки
до Плевен, Враца, София - става дума за инфаркт, от инфаркт се умира. Това каза д-р
Даниела Макавеева, изпълнителен директор на СБАЛК - Видин, на протест пред
Министерството на здравеопазването за неиздаден лиценз на болница за лечение на
пациенти с остър миокарден инфаркт в град Видин, предаде репортер на Агенция
„Фокус”. Организираме този протест, защото в град Видин, вече четири месеца, има
построена болница за активно лечение с инвазивно интервенционално лечение на
сърдечносъдови заболявания (става дума за пациенти с остър миокарден инфаркт).
Вече четири месеца, тази болница има назначени лекари, оборудване, и ние не
получаваме лиценз от Министерството на здравеопазването за извършване на
животоспасяваща кардиологична помощ. След конкурс, преди една година, взехме под
наем помещение, което е част от бившо детско отделение в болницата във Видин, което
не функционираше, не позволяваше да се осъществява никаква лекарска помощ за тези
деца, неизползвана част на болницата във Видин с пристройка - стар кухненски бокс,
който не работеше, и след конкурс, на който се явихме и спечелихме възможността да
вземем под наем старо помещение на болницата във Видин. Това старо помещение,
беше отремонтирано и беше направено да работи по европейски стандарти за
най-високото ниво в кардиологията - трето ниво на компетентност, за оказване на
животоспасяваща кардиологична помощ. Става дума за лечение на пациенти, с остър
миокарден инфаркт. Нашата болница се намира на територията на болницата в град
Видин. Сърдечносъдовата смъртност във Видин е изключително висока, поради
липсата на такова звено, което да лекува болните. Много често, болните умират в
линейките и не стигат доникъде. Ние направихме две пресконференции в Община
Видин, заради отказа на лиценз. „Отказът на лиценз не го получаваме и отговорът на
министър Андреева е, че не го получаваме защото има конфликт между нашата
болница и държавната. Такъв конфликт не съществува, реално отказа, който
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получаваме от министър Андреева се дължи на факта, че държавната болница в град
Видин, в качеството на изпълнителният директор д-р Дочкова, прекрати преди четири
месеца сключени договори между нашата болница и държавната за извършване на
допълнителни договори, които ние нямаме право да извършваме на територията на
държавната болница, за да не конкурират общи интереси”, каза още д-р Макавеева.
„Става дума за прекратен договор за използването на клинична лаборатория, която ние
искаме да използваме в държавната болница,за която ние заплащаме по цени
определени ни от държавната болница „Св. Петка”, които цени са по-високи от тези,
които държавната болница получава от здравната каса за тези изследвания. Става
дума за договор, с който ни се прекратява възможността ние да ползваме техният
рентгенов апарат. Инвестицията, която сме направили е за над 2 500 000 лв.”, допълни
Даниела Макавеева.
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