За правата на пациентите и задълженията
на лекарите или за
правата на лекарите
и задълженията на
пациентите
През последните години всички политици и медии говорят само за правата
на пациентите и в резултат на това на някои места пациентите започнаха да
диктуват на лекаря какви изследвания и интервенции да им бъдат направени.
Поради масовото популистично поведение на някои групи в страната пациентите вече смятат, че лекарите са длъжни по всяко време да откликнат на исканията им. Стигна се дотам, че пациенти, които не са имали време да бъдат
прегледани по повод на някакви оплаквания, а и без особени оплаквания, посещават спешните и неотложните звена или искат от екипи на спешна помощ
да бъдат прегледани, без да имат спешно или неотложно състояние, налагащо
преглед и лечение. И са недоволни, дори инициират проверки на лекарите, които са отказали преглед или когато не са били хоспитализирани.
Малко или въобще не се говореше за правата на лекарите и задълженията на
пациентите. Затова се стигна до недоволства от страна на пациенти, заплахи
и нападения над лекари, стигна се дотам спешните и неотложните звена да преглеждат неспешни пациенти – неосигурени или непрегледани от своя семеен лекар.
Похвално е, че настоящият екип на Министерство на здравеопазването се насочи
към защитата на правата на лекарите. Без гръмките фрази на предишни управляващи, че ще се подобри работата в спешните звена, ще се увеличат заплатите
на лекарите, ще се гарантират специализации на лекарите от тези звена, министърът на здравеопазването защити българските лекари от агресивно поведение.
Той се осмели на назове проблема. И това е първата стъпка. Следва да се изясни
кои състояния налагат незабавни прегледи, а не всички неосигурени да се възползват от спешната помощ за рутинните медицински прегледи.
Ние като лекари знаем своите задължения и ги изпълняваме достойно. Но
пациентите знаят ли своите задължения? Мисля, че добре познават и отстояват своите права. Право на пациента е да получи добра медицинска помощ,
но негово задължение е да се грижи за своето здраве. Какво става когато пациентът не приема медикаментите, не провежда периодични прегледи и консултации, както са препоръчани в епикризите от болничните заведения? Обикновено нищо. Пациентът се хоспитализира и рехоспитализира и винаги глобите
и наказанията са за сметка на лекарите и лечебните заведения.
За първи път Министерство на здравеопазването има конкретни активности в защита на лекарите. И както се очакваше, веднага някои популисти,
които можеха да подобрят здравеопазването в спешните звена на страната,
скочиха и отново заговориха за правата на пациентите, без да споменават
въобще правата на битите и нападаните медицински екипи. Но ние трябва
ясно да кажем, че след като лекарите спазват добрата медицинска практика,
нека пациентите бъдат така любезни да спазват своите осигурителни задължения и да изпълняват дадените им насоки за профилактика (т.е. да приемат
назначената медикация, да прилагат немедикаментозните подходи на здравословния начин на живот, да са редовни на профилактичните прегледи и сами да
имат отношение към своето здраве).
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