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Доктори против корупције добили су годишњу награду Европске мреже за борбу против
превара и корупције у здравству (EHFCN), саопштила је ова организација која окупља 20
чланица из целе Европе.
Осим српског удружења, добитник Награде за изврсност је и доктор Пјер Фендер, директор за
мирно решавање спорова и борбу против превара у Фонду за здравствено осигурање
Француске (CNAMTS).
У саопштењу EHFCN наводи се да је иза Доктора против корупције дугачак списак успешног
откривања и решавања скандала у здравству у Србији. „Доктори против корупције имали су
важну улогу у заустављању трговине листама чекања на радиотерапију на Институту за
онкологију Војводине и успели да спрече лош рад онколошке службе у Србији изазван
системском корупцијом због које су многи онколошки пацијенти изгубили животе. У августу
2011, ова организација је више од 300 страница докумената предала канцеларији Делегације
ЕК у Београду. Сви ти документи повезани су са десетинама случајева злоупотребе фондова ЕУ.
Тим новцем – око 400 милиона евра – требало је да се побољша српски систем здравствене
заштите, али је због злоупотреба стање у сектору здравства погоршано. Доктори против
корупције боре се против година занемаривања, оповргавања и ублажавања афера и
стварности од стране здравствених власти“, наводи се у саопштењу поводом награде која је
уручена данас на заседању EHFCN у Кракову.
Председник ове мреже Пол Винке рекао је да одбор за награде верује да су Доктори против
корупције потпуно заслужили награду због своје храбрости, одлучности и упорности у
откривању корупције и систематичне борбе против ње. „Желимо им сву потребну енергију да
издрже на добробит грађана Србије“, казао је Винке.
Драгана Јовановић, координатор Доктора против корупције, рекла је да је ова награда велика
част, посебно због осећаја да је признат рад удружења на откривању скандала у српском
здравству. „Наставићемо да захтевамо од државних институција и Агенције за борбу против
корупције да се највеће корупцијске афере у здравству Србије коначно нађу пред правосуђем“,
рекла је докторка Јовановић.

