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Трагичното положение, в което се намира България в безконтролната ситуация с
коронавируса, хаосът, предизвикан от последните закъснели мерки, и цялостната липса
на адекватна политика на Министерството на здравеопазването поставя въпроса за
отговорността, която носи служебният кабинет на президента Румен Радев и самия
държавен глава, който е назначил министъра на здравеопазването Стойчо Кацаров (от
12 май 2021 г.).

За това какъв човек избра Радев да управлява общественото здраве като министър на
здравеопазването е достатъчно да се припомнят ключови публични изявления на
Кацаров от началото на пандемията с ковид-19 до днес. Те са красноречиви и не се
нуждаят от коментар.

Преди да бъде назначен за министър на здравеопазването във втория (май 2021 г. и
третия (септември 2021 г.) служебен кабинет на президента Румен Радев Кацаров е
нареден представител от Обединените демократични сили в 38-то Народно събрание
(1997 г.). Областен управител на София е в периода 1997-1999 г., а от 1999 до 2001 г. е
зам.-министър на здравеопазването в правителството на ОДС с премиер Иван Костов.
През 2001 г. е избран за депутат от ОДС в 39-то Народно събрание. Кацаров е сред
основателите на партията Демократи за силна България“ (2004). Основател и
председател на Управителния съвет на неправителствената организация Сдружение
„Център за защита правата в здравеопазването“ (2007).

Февруари 2020 г.: Процентът на починали от новия китайски вирус
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е като при останалите щамове

„Процентът на починали от новия китайски вирус е като при останалите щамове. Даже
някои от предишните епидемии са били с по-висока смъртност. Свинският и птичият грип
бяха много по-опасни, но нямаше такава паника. Маските не вършат работа. Важно е, ако
избухне епидемия у нас, да бъдат осигурени достатъчно възможности хората да се
лекуват. Миене на ръце, ограничаване на контакти – нищо повече не е нужно.“

Стойчо Кацаров, председател на УС на Центъра за защита на правата в
здравеопазването, 28 февруари 2020 г. пред Нова телевизия

Септември 2020 г.: Рисът не толкова от разпространението на коронавируса,

а риск от хаоса в образованието

„Наблюдава се един хаос в това как продължава учебният процес, когато се открият
носители на коронавируса от учители или ученици. Аз виждам риск не толкова от
разпространението на коронавируса, а риск от хаоса в образованието и от самата
организация.“

Стойчо Кацаров, председател на УС на Центъра за защита на правата в
здравеопазването, 23 септември 2020 г. пред Българското национално радио БНР

Септември 2020 г.: С COVID-19 трябва да се отнасяме,
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както се отнасяме с вируса на грипа

„Правилният подход е да се отнасяме с COVID-19, както се отнасяме с вируса на грипа да изолираме болните хора и останалите да продължават живота си. Ако се разболеем,
да останем вкъщи до оздравяване и след това да се върнем на работа или в училище.
Карантинирането на училищните класове води до страхотен хаос - при един заразен
ученик, една паралелка излиза на дистанционно обучение, връщат паралелката в
училище и после е напълно вероятно да се разболее втори ученик или учител и процесът
може да се повтаря безкрайно, като накрая няма да се знае кой докъде е стигнал в
учебния материал.“
Стойчо Кацаров, Център за защита правата в здравеопазването, 28 септември 2020 г.
пред Bloomberg TV Bulgaria.

Ноември 2020 г.: Липсва организация на целия процес,

действа се стихийно, кампанийно

„На всеки 1000, които са се срещнали с вируса, се очаква трима да починат. Колкото
по-голям е броят на заразените, толкова по-голям ще е броят на починалите. Проблемът
на пациентите е, че липсва ясно очертана пътека за хората с оплаквания, подобни на
заразените с коронавирус. Не е много ясно за хората къде трябва да отидат и каква
медицинска помощ могат да получат. Липсва организация на целия процес, действа се
стихийно, кампанийно. Хвърлят се едни пари на едно място, после на друго място, без
дори да се оцени какъв е ефектът от бързо нахвърлените мерки.“

Стойчо Кацаров, председател на УС на Центъра за защита на правата в
здравеопазването, 10 ноември 2020 г. пред Българската национална телевизия.

Април 2021 г.: Може би до лятото ще сме достигнали колективен имунитет
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„Може би до лятото ще сме достигнали колективен имунитет, тъй като огромна част от
хората - над 3 милиона души, са се сблъскали с вируса. Ако не се ускори процесът по
ваксиниране, е възможно да има още една вълна на разпространение в началото на
есента. Единственият начин да се спре разпространението на вируса е ваксинацията.
Ограничителните мерки и дистанцията е видимо, че не вършат почти никаква работа.
Надявам, че новата власт на България ще започне здравните реформи.“

Стойчо Кацаров, председател на УС на Центъра за защита на правата в
здравеопазването, 19 април 2021 г. пред Bloomberg TV Bulgaria

Август 2021 г.: Няма причина да се бърза, ситуацията е под контрол

„Прилагаме Плана за справяне с кризата, оценяваме епидемичната ситуация във всеки
един момент. Няма причина да се бърза, ситуацията е под контрол.“

Стойчо Кацаров, министър на здравеопазването във втория служебен кабинет на
президента Румен Радев, 31 август 2021 г. пред медиите преди заседание на ресорната
комисия в парламента

Септември 2021 г.: Мерките срещу коронавируса са достатъчни

„Мерките срещу коронавируса са достатъчни и съответстват на ситуацията. При стриктно
спазване на мерките ще има възможност те за бъдат прилагани за кратко време. Ако не
се спазват - може да се наложи да се въведат и по-строги. Целта на мерките е да
намалим натиска върху болниците и да избегнем претоварването на лекари, сестри,
санитари, които работят с Covid болни, за да не се стигне до грозните ситуации от
миналата година, когато имаше умиращи болни пред входа на болниците, защото няма
къде да бъдат приети. Това няма да го допуснем.“
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Стойчо Кацаров, министър на здравеопазването във втория служебен кабинет на
президента Румен Радев, 5 септември 2021 г., пред Българското национално радио

11 октомври 2021 г.: Няма нужда от нови мерки

„Нямa нуждa oт нoви мeрки. Eкcпeртитe трябвa дa oпрeдeлят кaквo дa ce прaви, a нe
пoлитицитe и щe прoдължa дa ce придържaм към тoвa нeщo.Имa приeти мeрки, прaвилa и
нямa нуждa дa ce oбмиcлят нoви тaкивa.“

Стойчо Кацаров, министър на здравеопазването в третия служебен кабинет на
президента Румен Радев, 11 октомври 2021 г. пред сайта nеws.bg.

14 октомври 2021 г.: Коронавирусът ще отмине,

но ще се изправим пред лошото състояние на нашата здравна система

„България беше първа по обща смъртност и преди ковид-19. Огромният ни проблем е, че
коронавирусът ще отмине, но ще се изправим пред лошото състояние на нашата здравна
система. Една от възможностите, които се обсъждат е възможността да се работи с
по-голям капацитет срещу „зелен сертификат”.

Стойчо Кацаров, министър на здравеопазването в третия служебен кабинет на
президента Румен Радев, 14 октомври 2021 г. пред Нова телевизия

18 октомври 2021 г.: В нито един момент не съм имал усещане,
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че изпускам контрола

„Не съжалявам за никое решение, което сме взели към този момент. Апелирам към
хората да спазват правилата и предприетите мерки. Ако ние всички не участваме в този
процес, резултатът няма да бъде успешен. В нито един момент не съм имал усещане, че
изпускам контрола, но ситуацията е много сериозна и напрегната в момента.
Нарастващият брой на новите случаи и запълнените интензивни легла налага да се
въведат допълнителни ограничителни мерки.“

Стойчо Кацаров, министър на здравеопазването в третия служебен кабинет на
президента Румен Радев, 18 октомври 2021 г. пред БНТ
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