Поштована Јована, драге активисткиње и активисти Центра за маме,

Захваљујемо на питању које сте нам у упутили и радо дајемо одговор у име
Социјалдемократске странке.

Област гинекологије и породиљства је, нажалост, тек врх леденог брега и парадигма лоше
ситуације у систему здравствене заштите Републике Србије.

У овој области се види велики део системских проблема из области здравствене заштите и
здравственог осигурања.

На три кључнa проблема у овој области би се по нашем мишљењу могло утицати врло лако и
брзо.

Уколико бисмо били у ситуацији да утичемо на здравство у Србији то би био један од наших
првих задатака:

1. Јасно дефинисање статуса гинеколога - акушера у односу на обављање праксе (приватно државно здравство) и једнак однос према породиљи независно од тога где је „водила
трудноћу“.

2. Дефинисање “ пакета обавезног здравственог осигурања“ који би свакако подразумевао
јасно и недвосмислено, наменски, опредељена средства за „безболни порођај“ (порођај у
епидуралној анестезији).

3. Обавезна акредитација СВИХ здравствених установа. Акредитација сама по себи
подразумева, између осталог, процедуре како у спровођењу саме медицинске интервенције,
тако и у не мање важним стварима као што је представљање именом , презименом, струком и
титулом, објашњавање у основним цртама процедуре која ће бити спроведена , главних
могућих комппликација и давање сагласности породиље.

Наравно треба имати у виду да о самом начину порођаја одлучује акушер (или тим стручњака у
компликованим случајевима), а не породиља, као и да понекад хитност или непредвиђена
ситуација налажу посебне поступке (али је и та могућност процедуром врло често предвиђена).

Такође, здравствено просвећивање би свакако било један од битних елемената на коме би
радили за превазилажење ситуације са поражавајућим подацима, добијеним вашом анкетом.
Наша посланичка група увек ће кроз посланичка питања и наступе у Народној скупштини РС
износити ставове у циљу побољшања приступа трудницама и породиљама, а Вашу сарадњу и
подршку очекујемо код израде и подношења законских предлога за унапређење статуса
трудница и породиља.

Незнање и предрасуде, таблоидно информисање, нажалост и у овој области, доводе до низа
заблуда и погрешних очекивања.
Надамо се доброј сарадњи да и ово заједнички исправимо.

Председник Ресорног савета за здравство СДС-а

проф. др Георгиос Константинидис, педијатар-неонатолог

