42% от живеещите в градовете и 17 % от хората в селата във Видинска област са ползвали болничн
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42% от живеещите в градове във Видинска област са ползвали болнична помощ в други
области на страната. Това сочи анкета, проведена от специалисти на РЗОК-Видин сред
около 50 жители на областта. Резултатите бяха представени на среща- дискусия на
тема „Състоянието на болничната помощ в област Видин. Перспективи за развитие”,
предаде репортер на Радио “Фокус”- Видин. 58% от анкетираните жители на градове и
83 % от жителите на села са били хоспитализирани в здравни заведения на
територията на областта. Останалите са предпочели болници извън областта, като
най-често срещаният отговор е болница на територията на град София – около 90%.
77% от анкетираните са избрали видинската МБАЛ „Св. Петка” по препоръка на личния
си лекар. Почти всички от тях признават, че по време на престоя им техни близки са им
носили храна, на малка част постелно бельо, както и лекарства и консумативи. 72% от
пациентите на болница „Св. Петка” оценяват, че престоят им е дал положителен
резултати. Пациентите са оценили материалното и техническо оборудване на
здравното заведение с оценка 4, професионалното отношение на лекарите – с 5,
професионалното отношение на мед. сестри - с 4. Повечето от анкетираните пациенти
на болници извън областта обясняват избора си с препоръка на приятели и роднини.
Много от тях са били изпратени от личния си лекар, други са наравили избора си въз
основа на личен опит. Най-малко са тези, които не са имали друг избор във Видинска
област. Повече от 75% от тези пациенти отбелязват наличието на добри специалисти и
високо ниво на материалната база в болниците, къдъто са лекувани. Останалите
споделят, че медицинският персонал проявява хуманно отношение към тях и оценяват
като качествено болничното хранене. 53% от обхванатите в анкетата са жени.
Средната възраст на анкетираните е 56,7 години. 45% от тях живеят в общински град
на територията на областта, 43% са жители на град Видин, а 11% са от селата.
Радио “Фокус”- Видин
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