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ДО
Г-Н БОЙКО БОРИСОВ
МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ДО Д-Р ПЕТЪР МОСКОВ
МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ДО
Г-ЖА МАЯ МАНОЛОВА
ОМБУДСМАНА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ДО
Д-Р ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ КЪМ 43-ТО НАРОДНО
СЪБРАНИЕ
ДО
Д-Р ГЛИНКА КОМИТОВ
УПРАВИТЕЛ НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА
ДО
Г-Н КИРИЛ АНАНИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НАДЗОРЕН СЪВЕТ НА НАЦИОНАЛНАТА
ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА
ДО
НАЦИОНАЛНИТЕ КОНСУЛТАНТИ КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
И КОНСУЛТАНТИТЕ НА НЗОК ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЯ И БОЛЕСТИ НА ОБМЯНАТА
В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Ние, членовете на Националната Асоциация на Децата и Младите Хора с Диабет, родителите
на деца с диабет и младите хора с диабет настояваме, да се предприемат необходимите
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действия, гарантиращи получаването на адекватно лечение на децата и младите хора с диабет
Тип 1, както и на всички хора с диабет в Република България.
В тази връзка призоваваме за спешно преразглеждане на критериите за пациентите,
навършили 18 години, в т.ч.:
− Недопустимо е заболяване като диабет Тип1, стартирало в ранна детска възраст
автоматично да попада под други критерии, след навършване на 18 години. /Критерии,
не според вида и характера на заболяването, а по възраст – до и над 18 години./
− Нeдопустимо е контролът, който се е създал от старта на заболяването, резултат на
изградена дисциплина и отговорност у децата, обучения и др. да бъде променян след
навършване на пълнолетие, поради „промяна на правилата“
− Недопустимо е след навършване на 18 години, диабет Тип 1 да бъде в обща група с
всички видове диабет /Тип 2, затлъстяване, гестационен диабет и др/
− Недопустимо е след навършване на 18 години, консумативът тест ленти за измерване
на кръвна захар да спада драстично от 1100 бр. годишно до 300 бр. годишно, при
положение, че нищо не е променено в начина на лечение и на броя инжекции инсулин
дневно.
Настояваме за спешно преразглаждане на възможноста детският ендокринолог, който е
наблюдавал детето от старта на заболяването до навършване на 18 години, да има право да
продължи наблюдението и след навършване на тази възраст при желание от страна на
пациента.
Настояваме диабет Тип 1 да бъде отделен от общата група диабет, за да е ясно на всички
кой тип диабет харчи парите на НЗОК и защо се харчат толкова много пари. На всички ни е
ясно, че не Тип 1 е харчещият средства за лечение, а закъснялото откриване на диабет
Тип 2!
На всички ни е ясно, че усложненията при диабет Тип 2 са основно харчещият вид диабет,
като усложненията при Тип 1 са в пъти по-малко.
Госпожи и господа,
Правото на достъп до здравеопазване и на адекватно лечение е основно човешко право,
гарантирано от Конституцията на Република България.
Съществуващите критерии и лимит на тест ленти поставя пациентите с диабет в
неравностойно положение и в риск от занижаване на самоконтрола – жизнено важен
елемент от тяхното лечение.
От Вашата подкрепа зивиси бъдещето на нашите деца, на младите хора с диабет, както и на
всички засегнати от заболяването!
Очакваме Вашият писмен отговор в най-кратки срокове , в противен случай ще търсим
правата си по съдебен път както в Република България , така и извън нея .
С уважение,
10.08.2016г.
Гр.СОФИЯ
Елисавета Котова
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Председател НАДМХД
0888 / 566 055
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