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Разпоредена е проверка на стоматолозите във Видин, сключили договори със
Здравната каса, стана ясно на пресконференция в
РЗОК –Видин
. Първоначално ще бъде правена документална проверка, а ако се открият някакви
несъответствия ще бъде направена и проверка на място, каза
д-р Владимир Вълчев
, директор на
здравната каса
, предаде репортер на Радио “Фокус”- Видин. До момента в здравната каса са подадени
3 сигнала за
нарушения
при осигуряването на услуги от стоматолог, включени в здравния пакет на пациент,
посочи Десислава Петрова, началник сектор "Работа с граждани и институции" в
касата. Общо до сега от началото на годината подадените жалби от граждани са 14, за
нарушения в обслужването от общопрактикуващи лекари, при дейност на аптеките и
жалби срещу стоматолози. "В жалбите срещу стоматолози се посочва, че на пациент е
дадена информация за това, че стоматологичният пакет е изчерпан. Хората твърдят,
че тези дейности не са извършени, но това много трудно се доказва. Нужна е
специална проверка от стоматолог, който да потвърди", обясни Петрова. Това
означава, че дейностите, на които имат право не са им извършени. Един възрастен в
рамките на календарна година има право на две стоматологични дейности, които не са
изцяло покрити от здравната каса. Много хора се оплакват още, че с европейската
здравна карта не могат да получат безплатна стоматологична помощ в другите
държави, но това е така, защото в повечето страни тези услуги не са включени в пакета
на здравното осигуряване.
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Директорът на касата посочи, че проверката се прави, за да не се изкуши някой в края
на годината и тези дейности, които не е извършили да се надписват в здравните
книжки. Ще бъде извършена проверка на стауса от миналата и тази година. Ако има
несъответствия ще се търси обяснение, каза д-р Вълчев. Подадените жалби до
момента са само 3, но си мисля, че много от хората, особено по-възрастните не са и
разбрали ако има нарушения и какво им пишат в здравната книжка, допълни той.
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