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РЕШЕНИЕ

Днес, 25 юни 2007 година в гр. София, Арбитражната комисия при Националния
институт за помирение и арбитраж (НИПА) в състав:

Председател: Валентина Зартова
Членове: Адриана Тодорова,

Георги Георгиев,
Валери Апостолов,
Стойна Сербезова,

назначени със заповед N2 РД 06118 от 19.06.2007 год. на Директора на НИПА, разгледа
по доклад на председателя арбитражно дело N2 4 по описа за 2007 година и за да се
произнесе взе предвид следното:

Делото е образувано по искане на работодателя при Многопрофилна болница за
активно лечение и спешна медицина (МБАЛСМ) "н.иЛирогов" ЕАД-София срещу
стачния комитет при същото дружество по реда на чл. 14, ал. 3 от Закона за уреждане
на колективните трудови спорове.

1. ФАКТИЧЕСКИ ОБСТОЯТЕЛСТВА ПО ДЕЛОТО

1. На 08.06.2007 година е проведено общо събрание на лекарите,
медицинските сестри, клиничните лаборанти и другите служители от списъчния състав
на МБАЛСМ "Н.ИЛирогов" ЕАД на което са избрани членове на стачния комитет,
който да ги представлява в предстоящи ефективни стачни действия. Съставен е
протокол, който е приложен към искането на работодателя до НИПА.

2. На 12.06.2007 год. стачният комитет е формулирал предложение до
работодателя за минималните дейности по чл. 14 от Закона за уреждане на
колективните трудови спорове (ЗУКТС), които да се изпълняват по време на
предстоящата стачка. Писмените предложения на стачния комитет са приложени към
искането на работодателя до НИПА.

3. На 14.06.2007 год. е проведена среща между представители на стачния
комитет, синдикатите и на работодателя за преговори и съгласуване на минималните
дейности по чл. 14 от ЗУКТс. На срещата не е постигнато споразумение. От срещата са
съставени два протокола, които са приложени към искането на работодателя ло НИПА.

4. В арбитражното заседание на 21 юни 2007 год. представителите на
работодателя представиха в писмен вид предложения за минималните дейности по чл.
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14 от зукте, които да се изпълняват по време на стачка в МБАлем "Н.ИЛирогов"
ЕАД.

5. Предложените от стачния комитет минимални дейности са:
а) да не се отказва помощ на пациентите със състояния,

застрашаващи живота им;
б) пациенти, потьрсили спешна помощ сами в болницата да бъдат

прегледани и при състояния, изискващи спешна хоспитализация да бъдат приеман" за
лечение в болницата. Тези, чието състояние позволява насочване към други болници да
бъде осъществявано чрез екипи на бърза медицинска помощ в съответните заведения,
посочени от министьра на здравеопазването;

в) животозастрашаващи състояния на пациенти и такива, които
вече са постьпили в клиниките на болницата да бъдат лекувани;

г) да бъде уведомен министьра на здравеопазването и екипа на
БМП да насочат болните за спешно лечение в болнични заведения, определени от
министьра.

д) да бъде спрян плановият прием на болни в МБАлем
"Н.И.Пирогов";

е) детската клиника по време на стачката ще работи, тьй като е
единствена в България.

в арбитражното заседание на 21 юни представителите на работодателя заявиха
следната позиция по предложените от стачния комитет минимални дейности:

• не приемат предложението по б. "б" изр. второ, б. .л" и б. "д";
• в дейностите по б."е" да се включат всички детски клиники;
• настояват за разширяване на минималните дейности, съгласно

направеното от тях писмено предложение.

в същото арбитражно заседание стачният комитет прие следните изменения към
предложените от него и посочени по-горе минимални дейности:

• към дейността по б. "б", изр. първо да се добави към спешната
помощ и неотложната помощ;

• към дейността по б. "д" да се добави, че всички пациенти, записани за
планов прием ще бъдат преглеждани по обичайната за болницата
процедура и при констатация за необходимост от спешна, или
неотложна помощ ще им бъде оказана такава и евентуално ще бъдат
приемани и лекувани; също така от датата на ефективните стачни
действия да бъде спряно записването на нови пациенти за планов
прием в болницата;

• към дейностите по б. "е" да се добавят всички детски клиники към
болницата;

• лекуване, при прилагане на необходимия пълен обем медицински
дейности на пациентите, приети на лечение в болницата до деня на
стачката.

6. Предложените от работодателя минимални дейности са следните:
а) да се осигури пълен обем дейности по прием на пациенти, както

и пълен обем дейност по лечебния процес за постьпилите на лечение пациенти: пълни
грижи, всички необходими операции и манипулации, които следва да се извършват
съгласно клиничните пътеки и правилата на добрата медицинска практика, съгласно
редовния месечен график;
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б) обезпечаване на целия персонал, съгласно редовния месечен
график във всички клиники и самостоятелни отделения на болницата;

в) пълен прием и хоспитализации на пациенти от листите на
чакащи, тъй като при тях се касае за неотложна медицинска помощ;

г) пълно работно време на целия персонал, съгласно месечния
график във всички операционни на болницата и свързани с тях звена: лаборатории,
аптека, гардероб, санпропусник, приемно-консултативен блок, съдебна медицина,
патоанатомия, както и техническите служби, осигуряващи медицински газове и
подпомагащи технологията;

д) може да се допусне стачка за отделни дейности, ако са налице
записани болни в листата на чакащи за пластични и естетически операции, дейността
на тъканна банка, дейността на физиотерапия и администрация;

е) в звената, които стачкуват да се създадат организационни
възможности, с оглед денонощния режим на работа на болницата, както следва:

В началото на всяка работна смяна, където стачката е допустима началниците на
съответните звена и представител на стачния комитет да уточняват списъчния състав на
стачкуващите и нестачкуващите. Това искане на работодателя е във връзка с
необходимостта да се командироват служители от едно звено на болницата в друго,
както и с оглед трудовото възнаграждение на стачкуващите и нестачкуващите, съгласно
ЗУКТС.

В арбитражното заседание на 2] юни 2007 год. представителите на стачния
комитет заявиха следната позиция по предложените от работодателя минимални
дейности:

• приемат предложенията по б.б. "б" и .л";
• приемат предложението по б. "д", но считат, че по време на

стачката не трябва да извършват и други дейности, съгласно
писменото предложение на стачния комитет.

7. В арбитражното заседание на 21 юни 2007 год. двете страни заявиха, че не
спорят по следните въпроси:

а) спорът между тях е за минималните дейности по чл. ]4, ал. 1, т. 1 от
ЗУКТС, осигуряващи "живота и здравето на гражданите, нуждаещи се от спешна, или
неотложна медицинска помощ, или постъпили за болнично лечение";

б) съдържанието на понятието "спешна помощ" е това, регламентирано
в Закона за здравето, а съдържанието на понятието "неотложна помощ" е това
регламентирано в Наредба К2 10/3] .05.] 994 год. за неотложната медицинска помощ.

п. ОТ ИЗЛОЖЕНАТА ФАКТИЧЕСКА ОБСТАНОВКА СЛЕДВАТ ТАКИВА
ПРАВНИ ИЗВОДИ

1. Поради липсата на спор между страните по този въпрос арбитражният орган
приема, че предмет на делото е обемът на минималните дейности по чл. 14, ал. 1, т. 1
от ЗУКТС, осигуряващи живота и здравето на гражданите, нуждаещи се от спешна, или
неотложна медицинска помощ, или постъпили за болнично лечение, в съдържанията на
понятията "спешна помощ" и "неотложна помощ", съобразно чл. 99 от Закона за
здравето и чл. 2, ал. ] от Наредба К2 10/31.05.1994 год. за неотложната медицинска
помощ.

Като изхожда от този императивен нормативен текст арбитражният орган
приема:
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а) По време на стачката в МБАЛСМ "Н.ИЛирогов" принципно следва да се
осигуряват дейностите, свързани с оказване на спешна и неотложна медицинска помощ
на всички пациенти на болницата, които се нуждаят от такава помощ, независимо от
това, дали:

• са дошли сами, или с коли на бърза медицинска помощ;
• са с планов прием, или не.

б) Предложените от стачния комитет минимални дейности, свързани със
състояния, застрашаващи живота на пациентите (т. 1.5, б.б. .л" и "в" по-горе) се
включват в нормативния обхват на съдържанието на понятието "спешна помощ" по чл.
99 от Закона за здравето.

в) Извън предмета на настоящото дело са всички спорни въпроси, които не са
свързани с оказване на спешна, или неотложна медицинска помощ, когато има нужда
от такава, като напр. спиране на плановия прием в болницата, уточняване на списъчния
състав по звена на стачкуващи и нестачкуващи и пр.

г) Извън предмета на спора е и спорния въпрос за евентуалното поемане на
ангажименти от страна на министъра на здравеопазването (както предлага стачният
комитет), тъй като той не може да бъде страна по делото. Съгласно чл. 14, ал. 1 от
ЗУКТС страни по спора са работодателят (МБАЛСМ "Н.ИЛирогов" ЕАД - по смисъла
на § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Кодекса на труда, представляван от
изпълнителния директор Сп. Спасков - по смисъла на § 1, т. 3 от Допълнителните
разпоредби на Кодекса на труда) и стачният комитет (като представител на
работниците и служителите в същата болница).

2. Поради липса на спор между страните арбитражният орган приема, че по
време на стачката следва да бъдат осигурявани и следните дейности, макар и
несвързани със предоставянето на спешна или неотложна помощ:

а) пълно работно време на целия персонал, съгласно месечния график във
всички операционни на болницата и свързани с тях звена: лаборатории, аптека,
гардероб, санпропусник, приемно-консултативен блок, съдебна медицина,
патоанатомия, както и техническите служби, осигуряващи медицински газове и
подпомагащи технологията;

б) обезпечаване на целия персонал, съгласно редовния месечен график във
всички клиники и самостоятелни отделения на болницата;

в) всички дейности, извършвани във всички детски клиники на болницата.
3. Предвид изложеното в предходните т.т. 1 и 2 арбитражният орган приема, че

по време на стачка в МБАЛСМ "Н.ИЛирогов" ЕАД следва да бъдат извършвани
следните дейности по чл. 14, ал. 1, т. 1 от ЗУКТС, както и дейностите, по които
страните нямат спор:

а) осигуряване на пълен обем дейности за оказване на спешна или неотложна
медицинска помощ на пациентите на болницата, които се нуждаят от такава помощ,
вкл. и хоспитализация на тези пациенти, ако тя е необходима във връзка с помощта;

б) преглеждане по реда на обичайната за болницата процедура на пациентите,
записани за планов прием и при констатация за необходимост от спешна, или
неотложна помощ да им бъде оказвана такава, вкл. и хоспитализация на тези пациенти,
ако тя е необходима във връзка с помощта;

в) лекуване, при прилагане на необходимия пълен обем медицински дейности
на пациентите, приети на лечение в болницата до деня на стачката;

г) пълно работно време на целия персонал, съгласно месечния график във
всички операционни на болницата и свързани с тях звена: лаборатории, аптека,
гардероб, санпропусник, приемно-консултативен блок, съдебна медицина,
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патоанатомия, както и техническите служби, осигуряващи медицински газове и
подпомагащи технологията;

д) обезпечаване на целия персонал, съгласно редовния месечен график във
всички клиники и самостоятелни отделения на болницата;

е) извършване в необходимия пълен обем на медицинските дейности във всички
детски клиники на болницата.

Бъз основа на всички изложени по-горе мотиви и на основание чл. 14, ал. 3 от
ЗУКТС Арбитражната комисия

РЕШИ:

УТВЪРЖДАВА по време на стачката на работниците и служителите към
МБАЛСМ "Н.И. Пирогов" ЕАД - София извършването на следните спешни и
неотложни дейности, както и на дейностите, за които страните по настоящото дело са
постигнали съгласуване:

1. осигуряване на пълен обем дейности за оказване на спешна или неотложна
медицинска помощ на пациентите на МБАЛСМ"Н.ИЛирогов" ЕАД, които се нуждаят
от такава помощ, вкл. и хоспитализация на тези пациенти, ако тя е необходима във
връзка с помощта;

2. преглеждане по реда на обичайната за МБАЛСМ "Н.ИЛирогов" ЕАД
процедура на пациентите, записани за планов прием и при констатация за
необходимост от спешна, или неотложна помощ да им бъде оказвана такава, вкл. и
хоспитализация на тези пациенти, ако тя е необходима във връзка с помощта;

3. лекуване, при прилагане на необходимия пълен обем медицински дейности
на пациентите, приети на лечение в МБАЛСМ "Н.ИЛирогов" ЕАД до деня на стачката;

4. пълно работно време на целия персонал, съгласно месечния график във
всички операционни на МБАЛСМ "Н.ИЛирогов" ЕАД и свързани с тях звена:
лаборатории, аптека, гардероб, санпропусник, приемно-консултативен блок, съдебна
медицина, патоанатомия, както и техническите служби, осигуряващи медицински
газове и подпомагащи технологията;

5. обезпечаване на целия персонал, съгласно редовния месечен график във
всички клиники и самостоятелни отделения на МБАЛСМ "Н.ИЛирогов" ЕАД;

6. извършване в необходимия пълен обем на медицинските дейности във всички
детски клиники на МБАЛСМ "Н.ИЛирогов" ЕАД.

Решението ОКОНЧА ТЕЛНО.

Членове:

fл    
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