12 проверки е извършила РЗОК на лечебните заведения на територията на област Видин от начало
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Общо 12 са проверките – медицински и финансови, на лечебните заведения за болнична
медицинска помощ на територията на област Видин от началото на 2015 година, се
посочва в прессъобщение на РЗОК. Тези проверки касаят дейността на
многопрофилните болници за активно лечение и хедиализния център „Екзарх Антим”
през последните два месеца на 2014 година.
//
Продължават проверките от страна на контролните органи на Районната
здравноосигурителна каса, започнали в края на миналата година, които се извършват
по подадена писмена жалба срещу верига аптеки във Видин. Тези проверки са общо 6,
като 4 от тях са от началото на тази година. Както и при плановите проверки, които
периодично се извършват, и при този вид провеки се следи дали се изпълняват
условията и задълженията, залегнали в договора със Здравноосигурителната каса.
Извършените проверки през 2014г. са 723 на всички лечебни заведения, сключили
договор за извършване на доболнична медицинска медицинска помощ с РЗОК-Видин
(медицински и финансови, вкл. извършените съвместни проверки с Националната
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здравноосигурителна каса; медицинските и финансови проверки с установени
нарушения; медицинските и финансови проверки със суми за възстановяване). Това са
проверки на GP-практиките, лечебните заведения за специализирана медицинска
дейност, медицинските и диагностично-консултативните центрове, лабораториите,
както и стоматологичните кабинети и центрове.
Възстановените средства към обществения здравноосигурителен фонд, в резултат на
контролната дейност на проверяващите екипи на РЗОК-Видин, е в общ размер 46 044лв.
(до средата на декември 2014г.).
Продължава най-важният за дейността на Районната здравноосигурителна каса, както
и за работата на лечебните заведения, процес – сключването на новите договори за
осигуряване на медицинска и дентална помощ през 2015 година. Този процес е един от
най-важните процеси през годината за всички жители на област Видин, за да имат
сигурността и спокойствието, че лечебните заведения за доболнична медицинска
помощ, които могат да им предложат медицинска помощ, предвидена за заплащане със
средства от обществения здравноосигурителен фонд, на територията на област Видин
са достатъчно.
Радио “Фокус”- Видин
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