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Митингът срещу реформата в областта на медицинската експертиза и оценката на
работоспособността ще се състои на площад „Независимост” от 11.00 до 12.30 ч.

СОФИЯ. Национално представителните организации на и за хора с увреждания
изразяват категоричната си позиция, че
НЕ ПРИЕМАТ
предложената от правителството
реформа в областта на медицинската експертиза и оценката на работоспособността
и организират
Национален протестен митинг на 11 април 2018 г
., който ще бъде проведен
от 11.00 до 12.30 ч.
на
площад „Независимост”
в столицата.

Смъртността сред хората с увреждания е четири пъти по-висока в сравнение с тази
при лицата без степен на трайно намалена работоспособност, написа във фейсбук
д-р Боряна Холевич
, председател на
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Сдружението на лекарите от ТЕЛК в София
. През последните години се наблюдава стабилна тенденция за намаляване на броя на
хората с призната трайно намалена работоспособност. Сред заболяванията, довели до
този остър здравен и социален проблем, най-голям дял заемат
сърдечносъдовите заболявания
с
37%
,
онкологичните заболявания
18.4 %
,и
болестите на опорно-двигателната система
10.2 %
.

„Искаме отпадане на термина „определяне на работоспособност” и категорично не
искаме разделяне на медицинската експертиза, смятаме, че тя трябва да се осъществява
от един мултидисциплинарен орган”, заявяват организаторите на протеста на 11 април.

Неотдавна национално представителните организации на и за хора с увреждания
изпратиха протестна нота до социалния министър
Бисер Петков
, а през миналата седмица
д-р Холевич
написа в
групата „Сдружение на лекарите от ТЕЛК-София”
в социалната мрежа фейсбук:
„Г-н Петков, връчихме ви
Законопроект за реформа в медицинската експертиза
, одобрен от
НП НПО на и за хора с увреждания
. Връчихме ви и проект за промяна на наредбата за експертиза. Изгорете
Концепцията на МТСП
и
наредбата
, предложена от МЗ, така че никога повече да не се появяват на бял свят и се
съобразете с исканията на хората с увреждания.”
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В Концепцията на Министерство на труда и социалната политика (МТСП) за оценка
на работоспособността

не са предложени никакви реални
алтернативни възможности

за реализация на хората с увреждания на пазара на труда, ако втората комисия реши,
че са частично работоспособни въпреки уврежданията и им отнеме правото на
инвалидна пенсия, казва още д-р Холевич. Пределно ясно е, че оценката на
работоспособността се прави самоцелно и безхаберно, с единствената цел по
административен начин за бъдат орязани финансови права на хора с увреждания
. Същевременно освен с
Конституцията
,
Конвенцията за правата на хората с увреждания
,
Международната класификация на човешкото функциониране, уврежданията и
здравето
(
ICF
)
,
Концепцията
влиза в противоречие с
Конвенция № 102
на
Международната организация на труда
, която предвижда всяка държава-членка да осигури обезщетение за инвалидност. Ето
защо, колкото и да се опитват представители на управляващите да ни манипулират с
общи приказки и обещания за справедливост, ние ще протестираме
на 11 април
, допълва лекарката.

Главният проблем, според д-р Холевич е, че реформата предвижда процент
инвалидност да се определя въз основа само на едно водещо заболяване, пише
българският здравен портал
zdrave.net . „Това
означава над 200 000 души да останат с под 50% инвалидност, да им бъдат отнети
всички права, а останалите да слязат в по-ниска група, с по-малки права. Над 80% от
хората, които се явяват пред ТЕЛК, са с повече от едно заболяване. Всички те ще бъдат
по един или друг начин ощетени”
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, пояснява тя пред медията.

Според Национално представителните организации на и за хора с увреждания,
реформата в областта на
медицинската експертиза на вида и степента на увреждането
не трябва да въвежда медицински стандарти на здравния статус на лицата с
увреждания в България, различни от действащите в
Европейския съюз
. Те са на мнение и че включването в решението на
ТЕЛК
само на водещото заболяване с цел намаляване степента на увреждането е неправилно
и посочват, че никой медицински експерт не може да отрече, че има заболявания, които
са в причинно-следствена връзка за друг вид тежки увреждания.

Организациите на хората
с увреждания настояват

и за преустановяване на практиката чрез добавка на проценти за други незначителни
заболявания да се търси постигане на по-висока степен на увреждане и ползване на
права от друг порядък. „Настояваме за изключително прецизно от медицинска гледна
точка разписване на
Методиката за оценка на вида и
степента на увреждането
”, заявят те в
своите протестни декларации. От организациите твърдят още, че предложената
реформа не дава отговор на въпросите какви права ще се ползват в резултат на
решението на
Т
ЕЛК
за вида и степента на увреждането, както и какви права ще произтичат от оценката на
работоспособността, пише още
zdrave.net
.

По повод предстоящия протест на 11 април в София, във фейсбук-страницата Общон
ационален протестен митинг на хората с увреждания
се казва:

„Най-после хората с увреждания ще излязат да защитят своето оцеляване. Не да
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подобрят своя живот, а да се преборят за своето съществувание.

Да заявят, че пенсии получават малко над 500 хил. души, а не, както казват някои
властимащи - един милион.

Да заявят, че в цивилизованите страни, тези средства, които у нас се дават под формата
на пенсии, там са под формата на финансови и други социални компенсации, целящи
поне от части да спомогнат на човека с увреждане.

Да заявят, че т. нар. интеграционни добавки у нас са толкова нищожни и незначителни,
че ги има само на хартия. А размерът е важен. За справка, отново служат
цивилизованите страни.

Да заявят, че през последното десетилетие, бяха отнети редица, на пръв поглед
незначителни, но съществени за хората с увреждания средства - наследствената пенсия,
т. нар. втора пенсия в размер на 25% от социалната пенсия, двата годишни автобусни
билети и прочее.

Да заявят, че повече няма да търпят социогеноцида, прилаган от псевдоуправляващи и
псевдополитици.

Да заявят, че са истински, а не фалшиви „ИНВАЛИДИ”. И да попитат дали политиците
могат да заявят същото за себе си.

Да заявят, че експертиза на работоспособността е крайно дискриминационно понятие. И
не трябва ли всеки човек да минава през такава експертиза, независимо дали има
увреждане или няма? Всеки, който няма видими увреждания, означава ли, че може да
бъде адекватен и работоспособен за всяка професия?

Да заявят, че няма накъде повече да се отстъпва и, че ножът е опрял в кокала.
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Стоп на постоянните рестрикции!

В протеста следва да се включат всички хора, в които е останала поне капка
справедливост, хуманност, достойнство, цивилизованост, независимо от това
дали имат увреждане или не. Разликата между човека с увреждане и този без
увреждане понякога е само секунда-две...”

На финала на своето обръщение, организаторите на протеста припомнят думите на зна
менития германски пастор и протестантски богослов
Мартин Нимьолер
(Martin Friedrich Gustav Emil Niemöller; 1892
1984)
:

„Когато нацистите за комунистите дойдоха, аз мълчах, защото не съм комунист.
Когато те за социалдемократите дойдоха, аз мълчах, защото не съм социалдемократ.
Когато те за профсъюзните деятели дойдоха, аз мълчах, защото не съм профсъюзен
деец.
Когато те за мен дойдоха, нямаше вече никой, който да може да протестира.”

Дебатът за реформата в областта на медицинската експертиза и оценката на
работоспособността
започна още през лятото на 2017 г. и беше
„подкрепен” от безпрецедентна за цивилизована страна, член на ЕС, негативна
кампания срещу хората с увреждания, придружена и от нескрит административен
натиск. В резултат на това, след преоценка на процента на инвалидност, бяха отнети
пенсиите на много хора с увреждания и към края на годината броят на български
граждани, получаващи пенсии за инвалидност вече е малко над 459 хиляди.

През октомври 2017 г. в интернет беше създадена петиция Против спирането на
пенсиите на хора с увреждания в България
, която
до 9 април 2018 г.
е подписана от
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4897 души
.
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