Проект!


Закон за изменение и допълнение на
 Закона за здравето





Член Единствен:
Към “Преходните и заключителни разпоредби” на Закона за здравето се създава нов параграф 4а, със следното съдържание:

§ 4а. Всички лица, заварени за практикуват неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве, при влизане на Закона за здравето в сила, могат да продължат дейността си ако: 
1.Упражняват професия регламентирана с Националната класификация на професиите, утвърдена от Министъра на Труда и социалната политика.
2. Подадат молба до упълномощена от Министъра на здравеопазването професионално-съсловна организация на природолечителите, към която прилагат:
- документите на основание на които са практикували до момента
- удостоверение за психично здраве
- удостоверение за съдимост
	получат временно разрешение от Министерството на здравеопазването, издадено на основание експертно заключение, направено от упълномощената от Министъра на здравеопазването професионално-съсловна организация на природолечителите, изготвено въз основа на:

- представените от природолечителя документи
- проучванията за отзивите на пациентите, ползвали услугите му
- резултатите от направените обективни изследвания на професионалните възможности на природолечителя.




 14.01.2005 г.				Марина Василева
народен представител
ПГ НДСВ







Мотиви


С предлаганото допълнение на “Преходните и заключителните разпоредби” на Закона за здравето ще се запълни една негова празнота, свързана с приложението на разпоредбите на Глава шеста “Неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве”.
В Закона за здравето не е предвидено как ще се процедира в преходния период, от момента на влизане на закона в сила, до момента, когато лицата, практикуващи неконвенционални методи ще могат за приведат своята дейност в съответствие с новите изисквания.
Както е известно, законодателната практика, у нас и в другите страни е възприела винаги, когато със закон се въвеждат нови изисквания към осъществявана дотогава дейност, да се предвижда преходен период, който да даде възможност на лицата, които се засягат от новите разпоредби, се да позволи на лицата, които се засягат от нови положения, без да прекратяват своята дейност, т.е. без накърняване на тяхното законно право на труд.
Обективно, при спазване на чл.167, ал.1, т.3 от Закона за здравето, природолечителите, които нямат медицинско образование, ще могат да се регистрират в РЦЗ и да добият право да практикуват, най-рано в края на 2007 г. или началото на 2008 г., до когато реално ще могат да завършат изискваното от закона обучение в продължение  на 4 семестъра във висше медицинско училище. На практика, посочената непълнота в Закона за здравето ще доведе до преустановяване за срок най-малко от 3 год. Дейността на десетки природолечители, които в продължение на 15-20 години ефективно упражняват своята дейност и са помагали на стотици български граждани, които по различни причини не са могли да получат помощ от конвенционалната медицина.
В предлаганото допълнение на Закона за здравето са включени, като условия за даване на временно разрешение на природолечителите да практикуват, по-строги изисквания, отколкото са заложени в глава шеста на закона.
Освен това се дава възможност професионално-съсловна организация на природолечителите да поеме тежестта по отсяване  на мнимите природолечители – мошеници и шарлатани, които досега безпрепятствено грабят гражданите и ги отклоняват от правилно лечение.
С приемане на предложеното допълнение на закона ще се даде възможност на хилядите български граждани, които досега са ползвали помощта на истинските природолечители да продължат да се ползват от правото си на избор на начина, по който да се лекуват и възстановяват своето здраве.
Предлаганото допълнение на закона за здравето е в пълно съответствие с духа на Резолюцията А4-0075/97 г. на Европейския парламент “относно неконвенционалните методи за лечение” и Резолюция № 1206/1999 г. на Съвета на Европа “за европейски подход към неконвенционалната медицина”, които не само гарантират  правото на труд на природолечителите и правото на избор на гражданите по какъв метод да се лекуват, но и препоръчват на правителствата на страните-членки на Европейския съюз да създават нормативни условия за развитие на връзките и сътрудничеството между конвенционалната и неконвенционалната медицина и за разширяване на научно-изследователската дейност по проблемите, свързани с неконвенционалните методи за лечение.
Несвоевременното приемане на предлаганото допълнение на Закона за здравето ще създаде предпоставки за неговото нарушаване, тъй като гражданите, които досега са ползвали помощта на природолечителите ще продължат да ги  търсят, а природолечителите нямат морално право да им отказват.
Преследването на природолечителите в такъв случай ще постави страната ни в особено деликатно и неблагоприятно положение, защото дори след като влезем в Европейския съюз през 2007 год., в България реално природолечителите все още няма да имат възможност да практикуват, което ще е в пълно противоречие с практиката в другите страни от Европейския съюз.
Силовото преустановяване на дейността на природолечителите и лишаване на хиляди граждани от възможността да ползват тяхната помощ, ще създаде твърде неблагоприятна политическа ситуация, която е нежелателна, особено сега във връзка с предстоящите избори.
Депутатите-медицински специалисти, би трябвало да се запознаят с публикуваните в Интернет материали на Европейския съюз, по проблемите на неконвенционалната медицина.
От приложените към настоящото няколко такива документи се вижда например, че в Унгария – една бивша социалистическа страна като България – предвидливо още през 1997 год. са разрешили законодателно регламентирането на приложението на неконвенционалните методи и то по един значително разумен и ефективен начин, съобразен с Европейския подход и то 7 години преди приемането им в Европейския съюз.
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