Теми за разговор со Министерство за здравство

Почитувани,
Здраужението на приватни лекари на РМ чувствува потреба да
разговара за неколку проблеми со Министерството за
здравство.Заради тоа предлага да се направи заедничка работна
група која би ги разгледала нашите барања и сослушала нашите
проблеми.
1.Имаме потреба буџетот за рецепти да биде на ПЗУ а не по
доктор.Образложение во една ординација ако има двајца доктори тие
наизменично ги обслужуваат своите пациенти.Секогаш едниот има
повеќе буџет за рецепти од другиот и најчесто едниот прекорачува со
препишувањето а на другиот му останува буџетот.
2.Пациентите да се на матичен доктор врзани за ПЗУобразложение - повеќето ординации вториот доктор е вработен кај
сопственикот само за да се добие исплата 100 посто.И вишокот на
пациенти се запишува кај замената.Кога си оди вториот доктор се
бришат пациентите како матични,мора да се вработи втор доктор и
многу време мине додека пак Ви се потпишат на ИЛ обрасците.Тие
што се пациенти од Ѓорче сигурно не одат на доктор во Чаир.
Проблем од што ќе се плати вториот доктор кога се нема доволно
средства.Решение –по автоматизам да се префрлат на новиот доктор
,а кој не му се допаѓа слободно може да се одјави.
3.Дали Министерство смета да е во ред да на матичните доктори во
буџетот за рецепти им влегува и специјалистичката терапија која е
многу скапа.
4.Зошто капитацијата да е врзана за лекарски тим лекар и сестра?
5.Барање за доктори кои имаат до 700 пациенти да не мора да
вработуваат и сестра.Докторот на почеток нема пари за себе да плати
се а не и медицинска сестра да плаќа.

6.Има специјалистички ординации со по повеќе тимови,прашање дали
може да не се прима и трета сестра-немало потреба кај
специјалистите.
7.Дали може да се промени нешто околу исплата да не биде на
проценти 70 со 30 посто.
8.Зошто само приватниот сектор зема наназад паричен надомест-во
моментов последна исплата е 70 % за месец ноември.Овака е 18
години од 1992 година.
9.Дали може да разговараме за ИЗИС.Како да се организираме и дали
Министерство ќе каже до кога да сме спремни технички.
10.Семејна медицина-ние сметаме да тоа е иднината на здравството и
најјакиот столб на нашето здравство.Како да го зајакнеме,да се
дозволи развивање на оваа гранка.Со овие примања сега никој нема
средства да плати уште една сестра уште еден доктор.Затрупани сме
во администрација,не можеме многу да се посветиме на семинари и
конгреси .
11.Гинеколози и педијатри сакаат да преминат во секундарно
консултативна дејност.Кај педијатрите има две групи едни кои сакаат
да останат матични и други кои сакаат да одат во секундарци.
Со искрени желби заедно да направиме подобро здравство.
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