Здравната каса във Видин отчита ръст на издадените направления
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Районната здравноосигурителна каса във Видин отчита ръст на броя и средствата и за
трите вида медицинска дейност, свързана с издаване на направления, съобщи за
Радио “Фокус”- Видин Десислава Петрова, началник сектор “Работа с граждани и
институции”. Общо за шестмесечието ръстът при медицинските направления за
консултация и съвместно лечение е 7%, а за високоспециализирана дейност – 56%.
Ръстът при лабораторните изследвания е със 60 хил. лв. Отчетените и заплатени
медико-диагностични дейности през 2012 г. са в размер на 564 609 лв. За сравнение,
през първото шестмесечие на 2011 година средствата за лабораточни изследвания са
503 527лв. Има увеличение на направленията за високоспециализирани медицински
дейности - ехокардиография, доплер и др., както в национален мащаб - с 45 %, така и
на районно ниво, каза Петрова. Тя обясни, че причината за това е, че от тази година
личните лекари имат право да издават направления за високоспециализирани
медицински дейности, но само за диспансеризирани при тях пациенти. Целта на тази
промяна е да се подобри достъпът до медицинска помощ на хронично болните
пациенти. Подобна тенденция на нарастване се наблюдава и през текущото трето
тримесечие на годината, когато стойностите отново са по-високи от миналогодишните.
Има и над 5% наличен резерв за отпускане на допълнителен стандарт за
медико-диагностична дейност на видинските лекари. В случаите, когато лечебните
заведения имат необходимост от отпускане на допълнителен стандарт за издаване на
направления за консултации или за изследвания, те трябва да подадат мотивирано
искане до директора на Районната здравноосигурителна каса. До такива ситуации се
стига най-вече при големите медицински центрове, големите лекарски практики в град
Видин и при лекари, поели ангажимента да обслужват медицински домове за
медико-социални грижи, особено тези, в които са настанени деца или лица с психични
разстройства, обясни Десислава Петрова.
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