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Почти двойно сe е увеличило заплащането на общопрактикуващите лекари в
отдалечените и
гранични райони във Виниска област
, каза за Радио “Фокус”- Видин
д-р Владимир Вълчев
, директор на
РЗОК
Видин. Ръстът се наблюдава от началото на годината и е резултат от мерките, които се
предприемат за преодоляване на неравномерното разпределение на лекарите на
територията на областта. „Тези т.нар. неблагоприятни практики и по-рано бяха
стимулирани с парични средства, докато тази година специално във Видинска област
абсолютно при всички сумите се увеличиха значително”, обясни д-р Вълчев.
Увеличеното заплащане трябва да компенсира по-високите разходи, които джипитата
правят, за да обслужват пациентите си от отдалечените населени места. Когато
пациентите са от няколко населин места, разходите са много по-големи и лекарите
трябва да бъдат компенсирани, обясни д-р Вълчев. Той е убеден, че именно това е един
от начините за решаване на проблема с неравномерното разпределение на лекарските
практики. На територията на област Видин работят 63-ма общопрактикуващи лекари.
Броят им е достатъчен, но проблемът е, че повечето работят във Видин и по-малко в
периферията на областта. Подобряването на пътната инфраструктура също е от
значение, каза д-р Вълчев и обясни, че преди 2 години община Бойница е останала без
общопрактикуващ лекар заради изключително лошите пътища. В момента пътят за
Бойница се ремонтира и до края на месеца ще бъде готов. Междувременно видински
лекар се е ангажирал да поеме обслужването на жителите на общината. Д-р Вълчев
посочи и други общини с нерешени проблеми. „Най-лошо е положение в Макреш и
Грамада, както и в град Дунавци. В община Грамада няма нито една регистрирана
практика и населенеието се обслужва от лекари от други места. Същото е

1/2

Почти двойно се e увеличило заплащането на лекарите от неблагоприятните практики във Видинско
Написано от ivailo
Събота, 19 Май 2012 22:29

положението и в община Макреш. В община Ружинци има един лекар, но той работи в
село Дреновец. Като цяло населението на Видинска област има достъп до медицинска
помощ, осигурена или от лекарска практика, регистрирана в населеното място, или от
филиал, каза д-р Вълчев, но добави, че има още какво да се желае.
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