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Уважаеми Госпожо Хурмузова,
От името на Сдружение “Настоящи и бъдещи майки” (СНБМ) бих искала да изразя
пълната ни подкрепа за предприетата от вас и Национален форум “Моето дете“
инициатива за промени в законодателството, свързано с детското здравеопазване у нас.
Ние от СНБМ считаме, че в сегашния си вид здравното законодателството и
процедурите, насочени към подпомагането на тежко болни деца, е тромаво, сложно и
неефективно. Подобно на Вас, смятаме, че в тези ситуации, професионализмът,
гъвкавостта и бързината са от решаващо значение за спасяването на детския живот. На
мнение сме, че децата ни, следва да са приоритет номер едно за страната ни и нейните
институции.
Бихме искали да изразим пълното си съгласие с изложените в петицията
предложения:
1. Правителството на Република България да подготви и внесе за обсъждане и
гласуване в Народното събрание закон, според който държавата да осигурява
изцяло финансовата помощ, необходима за животоспасяващите операции на деца
и трансплантации, извършващи се в чужбина. Да се гарантира и след
операционна медицинска помощ, консултации и наблюдение от екипа, извършил
операцията!
−

Процедурата да бъде максимално опростена.

−

Транспортирането на малките пациенти да се извършва безплатно и от
специално обучен за целта екип и необходимата апаратура.

−

Процент от здравно осигурителната вноска на всеки здравно осигурен
български гражданин да е целева и да постъпва във фонд за лечение на
деца, чието лечение струва над определена сума, определена от
законодателя.

2. Да бъдат ревизирани член 22 от Закона за данъците върху доходите на
физическите лица и член 35 от Закона за корпоративното доходно облагане с цел
насърчаване на дарителството, като всички дарения за лечението на болни деца
бъдат освободени от данъци.
3. Безплатни лекарства за всяко българско дете независимо от вида и степента на
заболяването му до 18 год. възраст. Сега съществуващите отстъпки на лекарства
за деца са нищожни и незначителни. В повечето страни лечението и лекарствата
за деца са безплатни или със значителни намаления.
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4. Неограничен брой направления за специалисти относно консултации за детски
здравословни проблеми.
СНБМ е гражданска организация, обединяваща усилията на жени от цялата страна
за подобряване условията за отглеждане на деца в България. Като настоящи и бъдещи
майки, ние винаги сме се вълнували от съдбата на болните деца и всяка от нас е
помагала, според възможностите си.
Можете да разчитате и за в бъдеще на нашето съдействие и подкрепа за работата,
която вършите и инициативите в помощ на децата.

С уважение:
Христина Пендичева
Председател на СНБМ

◦ София 1124, ул. “Н. В. Гогол” № 9, ет. 2, ап. 5 ◦ e-mail: snbm@snmb.org, Internet: www.snbm.org ◦

