Народна странка: Због великих редова, хитно појачати капацитете ковид амбуланти и увести телеф
петак, 04 децембар 2020 17:24

Народна странка позвала је данас надлежне да хитно појачају капацитете ковид
амбуланти, јер велики редови узрокују да многи болесници због хладноће и слабости
одустају од чекања и покушавају да се сами лече код куће, а да им нису урађени ПЦР
тест, основне лабораторијске анализе и радиографија плућа.

„Поред организације телефонског заказивања и саветовалишта, који могу да смање
гужве за тестирање и олакшају да се одвоје пацијенти оболели од ковида од оних који то
нису, неопходно је у ПЦР тестирање укључити приватне лабораторије о трошку
Репрубличког фонда за здравствено осигурање“, наводи се у саопштењу Одбора
Народне странке за здравство.

У саопштењу се истиче да се капацитети ковид амбуланти могу проширити мобилним
објектима и већим бројем медицинског особља на тим пунктовима.
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„Када се узме у обзир велики пораст броја заражених, недостатак места у болницама,
као и чињеница да је значајан број лекара заражен, јасно је да преоптерећеност
система доводи у питање могућност да сви којима је то неопходно правовремено добију
лекарску помоћ“, навео је Одбор Народне странке за здравство.

„Пошто је већина болница у ковид систему, нужно је омогућити да оболели од хроничних
и других болести које нису ковид-19 искористе своје право на лечење у приватним
клиникама о трошку РФЗО, односно од новца који годинама уплаћују за здравствено
осигурање“, додаје се у саопштењу.

У саопштењу се истиче да је одговорност Кризног штаба и државних органа, поред лоше
организације, и збуњивање грађана популистичким а недоследним одлукама, од
потпуног тромесечног карантина до одобравања догађаја на којима се окупља велики
број људи, а потом оптуживање грађане за недисциплину и пораст боја заражених, као
да они нису ти који предлажу и спроводе мере које би требало да обуздају епидемију.

„Одбор Народне странке за здравство закључује да је невероватна и неистинита теза
коју пласирају председник Србије Александар Вучић и неки државни функционери како
грађани не плаћају лечење у Србији и како је оно ’бесплатно’“, наводи се у саопштењу.

„То је ноторна неистина и обмањивање јавности, јер плаћањем доприноса за обавезно
здравствено осигурање грађани одвајају новац којим сами финансирају своје лечење“,
закључује се у саопштењу.

(Народна странка)
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