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ÏÎÍÅÄÅËÍÈÊ, 17 ЮНИ 2019 г. 

Меркел предлага заплатите 
в ЕС да станат „съпоставими“
Германската канцлерка Ан-

гела Меркел предложи ЕС да 
въведе стандарт за „съпос-
тавима“ минимална работна 
заплата. На конференцията 
на Международната орга-
низация на труда в Женева 
миналата седмица тя при-
зова страните да гарантират 
„еднакви условия на труд“ в 
целия съюз, съобщи базира-
ното в Брюксел електронно 
издание „Политико“. На съ-

щата конференция френският 
президент Еманюел Макрон 
разви идеята за единна мини-
мална работна заплата.
Франция и Германия имат 

обща позиция срещу социал-
ния дъмпинг на държавите 
от Източна Европа, но въз-
гледите им какъв механизъм 
да се приложи не съвпадат 
напълно.

Още – на 7-а стр.
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На 9-а стр.

Пропаганда 
със 160 км/ч

„Лечебните заве-
дения са длъж-
ни да поставят 

на общодостъпни места в 
сградата си информация 
относно вида и цената на 
всички предоставяни меди-
цински и други услуги и за 
начина на заплащането им. 
Информацията се публику-

ва и на интернет страница-
та на лечебните заведения 
или се оповестява по друг 
обичаен начин, както и 
на интернет страницата на 
Министерството на здраве-
опазването“, пише в закона. 
Тъй като това не е станало, 
от Министерството на здра-
веопазването (МЗ) дават на 

болниците нов срок - до 14 
юни, за да посочат къде са 
оповестили ценоразписа си, 
както и да пратят данните 
на ведомството. Тъй като 
данни липсват, информация 
за цени няма и на сайта на 
МЗ.
Голяма част от частните 

болници и някои от дър-
жавните не са качили всич-
ки цени на предоставяните 
извън платеното от здрав-
ната каса на сайтовете си. 
Често лечебните заведения 
ограничават оповестява-
нето на информацията до 
цената на избора на екип 
и избора на лекар, които 

имат нормативен таван - не 
повече от 900 лв. за екип 
и 500 лв. за лекар. Качени 
са и цени на медицинските 
услуги на свободни тарифи, 
т.е. за неосигурени паци-
енти или такива, решили 
сами да покрият цената 
на лечението си. Липс-
ват обаче ценоразписите 
за десетките такси, които 
пациентите често дори не 
избират, но се налага да 
плащат - ВИП стаи, персо-
нални медицински сестри, 
различни видове консума-
тиви, консултации и адми-
нистративни услуги. Така 
като се съберат всички так-

си и услуги, които пациен-
тите дори не са поискали, 
накрая има случаи, в които 
се налага да се плащат по 
1500 лв. и повече. Най-ясни 
са цените на АГ лечението 
и най-вече на раждането - 
дори да няма посочени за 
друго цени, родилките поне 
са наясно в детайли колко 
ще им струва появата на 
детето им.
„Токуда“ е сред малкото 

болници, обявили цени на 
стаи - ВИП стаята е 85 лв. 
на денонощие, а „Лукс” 
стая - 125 лв. Цените на 
избор на екип, лекар и за 
придружител обаче се тър-

сят на място в болницата, 
а други услуги не се спо-
менават. Пациенти обаче 
твърдят, че са плащали 
такса „битово обслужва-
не повече от 3 дни“ – 120 
лв., „медицинска адапта-
ция“ - 300 лв., самостояте-
лен сестрински пост - 150 
лв. Обявени са и цени в 
АГ отделението - на раж-
дане - 1600 лв., пакети за 
проследяване на бремен-
ността - от 637 до 1242 лв., 
неонатален пакет - 700 лв., 
единична стая - 200 лв. Ос-
таналите отделения обаче 
не посочват цени.
(Продължава на 3-а стр.)

ЯНИНА ЗДРАВКОВА

Въпреки че от 1 януари тази година болниците са 
длъжни да публикуват на сайтовете си цените на 
всички услуги, които предоставят извън поетото от 
здравното осигуряване, масово информацията липсва. 
От оповестените тарифи се вижда, че раждането 
например стартира от 900 лв. и стига 2400 лв.

Цената на раждане в болниците 
тръгва от 900 лв. и стига 2400 лв.
Лечебните заведения са длъжни да обявяват тарифите си, 
но рядко дават пълната информация на сайтовете си

Папа Франциск трябваше 
да сложи предпазна каска, 
за да посети катедрала-
та в Камерино, Италия, 
която пострада тежко 
при силните земетресе-
ния в Централна Италия 
през 2016 и 2017 г. 
„С Бог тежестите на жи-
вота не остават върху 
нашите плещи: той ни 
дава силата, за да започ-
нем отново, да опитаме 
отново и да възстано-
вим всичко“, каза папа 
Франциск в проповедта 
си на литургията, коя-
то отслужи в Камерино. 
Светият отец призова 
всеки един да се превърне 
„в строител на доброто 
и утешител на сърцата“.

СНИМКА: EPA/БГНЕС

Евро 1.95583

USD 1.7362 (0.00369)
CHF 1.74456 (-0.00063)
Злато 2350.52 (33.23)
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