Д-р Пламен Константинов проведе работна среща с лекари от Видин
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През следващата година ще бъде въведен нов метод за финансиране на болниците.
Видин, заедно със Стара Загора и Шумен ще бъдат едни от първите области, където
ще се приложи този модел. Това каза Управителят на Националната
здравноосигурителна каса (НЗОК) д-р Пламен Цеков на работна среща с лекари в град
Видин днес. Това съобщиха от Районна здравноосигурителна каса-Видин. На срещата
присъстваха директорът на РЗОК-Видин, д-р Владимир Вълчев, областният управител
на Видин г-н Цветан Асенов, заместник областният управител г-жа Елка Георгиева,
директорът на Регионалната здравна инспекция д-р Гергана Джамбова. Основната
идея на проекта за финансиране на болниците е лечебните заведения сами да
формират бюджетите си, като НЗОК ще им зададе ясни параметри. Сред водещите
параметри са средната използваемост на леглата в едно лечебно заведение за
болнична медицинска помощ, както и средният престой на пациента според
спецификата на диагнозата. Контролът на НЗОК ще се концентрира и засили именно
върху това как се харчат средствата. Същевременно ще се осигури по-голяма сигурност
на лечебните заведения по отношение на тяхното финансиране от Касата. Тази
сигурност ще се гарантира от своевременния контрол на хоспитализациите.
Необходимо е НЗОК да разполага с навременна информация какво се случва в
болниците и този момент вече е ясно регламентиран, подчерта д-р Пламен Цеков.
Смисълът на новия метод за финансиране на болниците е да се регулират обемите
медицинска дейност, като постепенно това да се отрази върху стойността на
клиничните пътеки и така да се повиши остойностяването на медицинския труд. В
контекста на актуалното състояние на видинските болници д-р Пламен Цеков призова
ръководителите на болничните лечебни заведения да обмислят още по-внимателно
въпроса за избора на пациента да постъпи в болница на територията на друга област.
По отношение на разходите за лекарства беше казано, че над 1 млн. и 600 хил. е броят
на пациентите, които получават лекарства за домашно лечение, които се заплащата от
здравноосигурителния фонд. Около 80 млн. лв. годишно струва на Касата лечението на
хипертонично болните здравноосигурени, уточни Управителят на Националната каса по
отношение на едно от най-разпространените и социално-значими заболявания.
Областният управител на Видин Г-н Цветан Асенов предложи на представителите на
лечебните заведения периодично да се организират срещи, инициирани от Областна
администрация, за да се следят тенденциите своевременно и да се анализира
ефективно на какво се дължи отливът на пациенти от видински лечебни заведения
към други области в страната. Участие в дискусиите взеха председателите на
районните колегии на Български лекарски съюз - д-р Борислав Милчев и Български
зъболекарски съюз – д-р Татяна Тошева, председателят на Сдружението на
общопрактикуващите лекари на територията на област Видин д-р Наташа Иванова,
както и ръководители на медицински центрове и лечебни заведения. Радио “Фокус”Видин
{loadposition user28}

1/1

