НАКЪДЕ?

Пътища много
Ако не знаеш къде искаш да отидеш, е все
едно по кой път ще тръгнеш!
Бюджетен или осигурителен?
Монопол или конкуренция?
Пазар или администрация?

Да изгоним търговците от храма?
Всички ли?
Аптеките, производителите и дистрибутори на лекарства, на медицински
изделия и консумативи, на медицински инструменти, тях също ли да
изгоним от храма или само лекарите?

Кой ще ги замести? Защо никой не казва каква е алтернативата?
Алтернативата на това лечебните заведения да са търговски дружества е
те да са администрация - Второстепенни разпоредители с бюджетни
кредити.

Еднакви заплати на лекари и сестри, според стажа и специалността,
разпределение след завършване на образованието.
Райониране и лечение по местоживеене.
Няма здравни каси, шефът на РЗИ командва областта, а министърът е
главен лекар на републиката.

ЦЕЛТА
да срещнем интересите:
1. Интересът на потребителя да получи колкото може покачествена медицинска помощ, на колкото може по-ниска
цена
2. Мотивацията на доставчика да получи по-висока
печалба
3. Моралният императив на хуманизма – човек не бива да
умира от лечимо заболяване, защото няма пари да плати
лечението.

Не може без регулация, но всяка
регулация има цена
Всяко изискване, всеки регистрационен или
разрешителен режим струва пари

Цената винаги се плащат от крайния потребител
> 10 000 страници
Дерегулирайте!

Държавният монопол служи на
политиците, конкуренцията
овластява потребителите.
Въпросът тук е: Искате вие да избирате или
искате Правителството да избира вместо вас?

Ако искате сами да избирате:
Демонополизирайте!

Нека по-добрият спечели!

СОБСТВЕНОСТТА ИМА
ЗНАЧЕНИЕ
Когато харчиш чужди пари за да задоволиш чужди нужди,
ти не държиш сметка нито за това колко ще похарчиш,
нито дали нуждите са задоволени

Когато харчиш чужди пари за да задоволиш свои нужди,
все още не държиш сметка колко ще похарчиш, но вече се
интересуваш дали нуждите са задоволени
Когато харчиш свои пари за свои нужди ти вече държиш
сметка, както за това колко пари харчиш, така и дали са
задоволени нуждите
Държавната собственост върху лечебните заведения
обслужва политиците, а не гражданите.

Приватизирайте!

Пациентът да стане клиент

Да стане клиент, означава не само да избира, но от него
да зависи плащането.
Тогава пациентът ще бъде в центъра на системата.

Краткосрочно
Премахване на лимитите на болниците
Премахване на таваните в Националната здравна карта
Премахване на забраната за сключване на договори с НЗОК в годината на издаване на
разрешение
Премахване на режим на съгласуване на инвестиционно намерение
Прехвърляне на собственост на държавни болници на общините
Корекция в цените на клиничните пътеки, прегледите и изследванията
Прехвърляне на дейности в извънболничната помощ
Предоставяне на направленията на пациентите
Създаване на лична осигурителна сметка за всеки осигурен
Улесняване на специализацията
Дерегулация на ценообразуването, търговията и реимбурсирането на лекарства
Изработване на електронни регистри в администрацията и единни стандарти за обмен на
електронни пациентски записи.

ЛЕСНО Е !

Още по-лесно е да не се прави нищо.

