1 400 допълнителни направления за консултация със специалист разпредели Районна здравноосиг
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Видин. 1 400 допълнителни направления за консултация със специалист разпредели
Районна здравноосигурителна каса – Видин. Увеличени са и средствата за медико –
диагностични изследвания, съобщи за радио “Фокус”- Видин Десислава Петрова,
пресаташе на видинската здравна каса. Предвидени са допълнително 9 100 лв. за
изследвания до края на годината. Разпределението на т.нар. стандарти е при еднакви
изходни данни за всеки изпълнител – брой здравноосигурени лица в пациентската
листа на общопрактикуващите лекари и броя първични прегледи за предходното
тримесечие за специалистите. Здравноосигурителната каса дава възможност за
промяна на регулативните стандарти: Ако разпределеният за съответния изпълнител
на медицинска помощ стандарт не е достатъчен, изпълнителят подава молба до
директора на касата. Тази година е заделен по – голям резерв, който на регионално
ниво, за всеки здравен район, е над 10%, т.е от тези средства се разпределят за
допълнителни потребности за остри случаи, които трябва да се изтъкнат и мотивират в
молбите. Изпълнителят на медицинска помощ може да надвиши разпределените му
стандарти с до 10%, без задължението да ги компенсира. Неусвоените от дадено
тримесечие единици до общо 110% остават като резерв до края на календарната
година. Ако изпълнителят не ги е изчерпал през първите три тримесечия, може да ги
изразходи през четвъртото тримесечие, най-късно до 31 декември на съответната
година. "До този момент в РЗОК – Видин са подадени около 100 молби от лекари за
регулативни стандарти. От тях само 5 са отказани. За одобрените молби са отпуснати
около 2 500 направления допълнително, 500 високо-специализирани дейности и над 30
хил. лв. за медико-диагностична дейност (изследвания). За профилактичните прегледи
на лица над 18 – годишна възраст изпълнителите имат право да вземат от другите
групи стандарти в рамките на 110% от техния общ стандарт", допълни Петрова.
Преценката дали да насочи своя пациент за консултация със специалист и какъв
специалист, дали да назначи изследвания и какви точно да бъдат те, е на личния лекар,
който следи и прецизира състоянието на своя пациент. Отказът за издаване на
направление за консултация и/или изследване може да бъде обоснован само и
единствено след извършен преглед на пациента, който се отразява в амбулаторен лист.
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