Dr Avramceva ostro o pomocy rządu: – Wielkie kłamstwa
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Emilia Kotewska-Avramceva, specjalista neurolog, właścicielka NZOZ Neuromedyka w
Żyrardowie jest pracodawcą dla 130 osób. Dostała obiecaną przez rząd pomoc – dwa
opakowania maseczek i rękawiczek oraz dwa płyny do dezynfekcji. Nie tylko to
wyprowadziło ją dziś z równowagi.
W rozmowie z "Głosem" wyraża niepokój, co do dalszego funkcjonowania ośrodka
zdrowia
– Jeśli rząd nie podejmie badań obywateli testami na koronawirusa to stanie wszystko. Cała
gospodarka – ostrzega.
Dziś (4.04) dr Emilia Kotewska-Avramceva swoim oburzeniem podzieliła się na profilu
społecznościowym.

– Wielkie kłamstwa. Oszustwa – zaczęła swój wpis.

Ostro oceniła walkę państwa z epidemią. Mówi też o iluzorycznej pomocy przedsiębiorcom. W

rozmowie z "Głosem" dr Emilia Kotewska-Avramceva wyraża niepokój, co do dalszego
funkcjonowania NZOZ-u, który przez 20 lat wypracował sobie markę, jest miejscem pracy dla 130
osób. Martwi się, czy Neuromedyka przetrwa obecny kryzys. Bez ogródek mówi o postawie rządu.
– Nie ma odpowiedzi z ZUS, czy mają być zapłacone składki zdrowotne, podatki. Ale… to, co mnie
dzisiaj - w sobotę zdenerwowało to telefon z Getin Banku – napisała na profilu. – Usłyszałam, że
spóźniam się ze spłatą kredytu trzy dni. Jeśli nie będzie to uregulowane to bank skieruje sprawę do
windykacji Tak ma wyglądać pomoc firmom! – komentuje.
Wylicza: – 20 lat temu założyłam pierwszy niepubliczny zakład opieki zdrowotnej w powiecie.
Odnawiałam obiekty, remontowałam, kupowałam sprzęt (RTG, Tomograf, Aparaty USG, Holtery,
EEG) i wiele drugich, brałam kredyty, leasingi, żeby stworzyć pacjentom godne warunki do leczenia
w POZ, Poradniach Specjalistycznych, Rehabilitacji.

Dzisiaj zostały jej milionowe kredyty do spłaty, niektóre we frankach szwajcarskich.
– Rząd obiecał pomoc. Tak dostałam 2 opakowania maseczek i rękawiczek oraz 2 płyny do
dezynfekcji – wylicza.
Avramceva ostro wypowiada się na temat pakietu ustaw, zwanych "tarczą antykryzysową", które
mają pozwolić polskiej gospodarce i firmom przetrwać kryzys.
– Można odłożyć spłatę kredytu, ale trzeba spłacać odsetki, a po 6 miesiącach raty będą podwójne do
spłaty. Więc nikomu nic nie będzie umorzone, proszę państwa. Pacjentów trzeba przyjąć, kontrakt
wykonać, tylko nie wiadomo jak?
Rocznie jej przychodnia realizuje 150 tysięcy wizyt. Obecnie w warunkach epidemii jest to nie do
wykonania. A kredyty we frankach szwajcarskich wzrastają. Gorzko dodaje, że tomografu czy
aparatu RTG nie można skonsumować.
Dodatkowym problemem, na który wskazuje specjalista jest bezpieczeństwo kadr medycznych.
– Jeśli rząd nie podejmie badań obywateli testami na koronawirusa to stanie wszystko. Cała
gospodarka. Pacjentów nie będzie miał, kto leczyć, bo co szósty dzisiaj zakażony to lekarz czy
pielęgniarka. Dzisiaj w miarę swoich możliwości pracujemy w przychodni, narażając siebie i
pacjentów na zarażenie, bo dla nas też nie ma testów – kwituje.

Więcej w czwartek (9.04) na łamach „Głosu”.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: - SPRAWDŹ, czy rządowa tarcza ochroni cię i z jakiej pomocy możesz
skorzystać
CZYTAJ RÓWNIEŻ: - Rynek odczuwa SPOWOLNIENIE. Pracodawcy w Skierniewicach wstrzymują
oddech
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