
УВЕЛИЧАВА СЕ СПИСЪКЪТ НА ЧАКАЩИТЕ ПАЦИЕНТИ 

ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 

 

Във Великобритания Конфедерацията на националното здравеопазване изрази 

загриженост, че в резултат на пандемията от COVID-19 сериозно изостава грижата за 

хората с други заболявания. По данни на Конфедерацията, която обединява организации 

поръчващи и осигуряващи здравни услуги, до края на годината броят в списъка на 

чакащите за медицински грижи ще се удвои и ще достигне 10 милиона, а това ще бъде 

непосилно бреме за вече претовареното и без това с пандемията национално 

здравеопазване, съобщи та 10.06.2020 г. БНР. 

 

Списъкът на чакащите за различни видове грижи и процедури в болниците в 

момента съдържа 4,2 милиона нуждаещи се, но прогнози на Конфедерацията на 

националното здравеопазване показват, че до Коледа те ще станат 10 милиона. Освен 

това нов доклад показва, че националната здравната система функционира със 60 

процента намален капацитет, заради мерките, свързани с контрола на заразяванията с 

COVID-19. Конфедерацията изтъква, че здравеопазването е изправено в неравна битка в 

опитите да поднови грижите си за хората с ракови и сърдечно-съдови заболявания, 

докато продължава да се бори със случаите на заболявания и възстановявания от 

коронавируса, които изискват социално дистанциране, допълнителен персонал и 

допълнителни финансови ресурси. 

 

От Фондацията за сърдечни заболявания съобщиха, че  28 000 процедури на 

пациенти със сърдечни проблеми са били забавени в резултат на пандемията. По данни 

на Организацията за проучване на раковите заболявания 2,4 милиона души чакат за 

снимки, лечение или тестове и се предполага, че 23 000 не са били диагностицирани 

откакто започна карантината. В момента дори съвсем рутинни операции се отлагат, 

заради пандемията. Ръководителите на секторите в здравеопазването призовават 

правителството да подготви общественото мнение да не очаква още месеци наред 

връщане към нивото на полаганите грижи отпреди пандемията. Призовават се властите 

в Уестминстър да помислят много усърдно как ще управляват здравеопазването през 

следващите месеци и как ще подготвят психически пациентите търпеливо да чакат 

техния ред. Конфедерацията посъветва за удължаване на договора на правителството с 

частния сектор за осигуряване на легла, оборудване и персонал за националното 

здравеопазване до март 2021 г.    
 


